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I. Wstęp 
Zgodnie z Art.18 ust.4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) do 
wyłącznej właściwości rady należy m.in. rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu. Zgodnie z Art.28aa w/w ustawy wójt/burmistrz przedstawia radzie 
raport w terminie do 31 maja. Rada gminy rozpatruje raport  podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w 
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 
przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 

II. Informacje ogólne 

2.1 Ogólna charakterystyka gminy ( w tym demografia) 
 
Gmina Miejska Łeba leży w północnej części województwa pomorskiego. Stanowi jedną z pięciu gmin powiatu lęborskiego. Jest 
jedną z dwóch gmin miejskich. Od południa sąsiaduje z gminą Wicko (powiat lęborski), od zachodu z gminą Smołdzino (powiat 
słupski), od wschodu z gminą Choczewo (powiat wejherowski), od północy z morzem Bałtyckim.  Prawa miejskie uzyskał w 
1357 r. 
Gmina zajmuje powierzchnię wynoszącą 14,81 km2,  co stanowi 0,08 % powierzchni województwa pomorskiego               i  
2,09% powierzchni powiatu lęborskiego. Liczba ludności na koniec grudnia 2018 r. to 3512 osób, o gęstości zaludnienia 237 
osób/km2 . 
W Łebie zamieszkuje : 
- w wieku przedprodukcyjnym -  547 osób 
- w wieku produkcyjnym – 1973 osoby 
- w wieku poprodukcyjnym – 992 osoby 
 
Aż 28,2% mieszkańców Łeby to osoby w wieku 60+, zaś tylko 15,6% stanowią  dzieci i młodzież do 18 roku życia. 
Osób  w wieku  produkcyjnym  jest zaledwie 2 razy więcej niż osób w wieku poprodukcyjnym. 
 
Najbliższymi ośrodkami miejskimi są: Lębork, Słupsk, Władysławowo, Małe Trójmiasto Kaszubskie (Wejherowo, Reda, Rumia), 
Puck oraz Aglomeracja Trójmiejska. 

 
 
Wykres 1. Zmiana liczby mieszkańców Łeby w latach 2015 – 2018 
Źródło : System analiz SAS -  Związku Miast Polskich 
 
Jak wskazuje  wykres 2 w ciągu 4 lat liczba mieszkańców Łeby zmalała z 3789 osób do 3512 osób tj. ubyło 277 osób. 
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2.2 Charakterystyka pozycji i rozwoju miasta w ostatnich 5 latach na tle 
grupy porównawczej 

 
2.2.1 Stan finansów miasta Łeby  na przełomie lat 2013 – 2017 
 

Gmina Miejska Łeba jest  członkiem Związek Miast Polskich od kilku lat. Związek ten skupia większość miast Polski.  Wspomaga 
swoim doradztwem, szkoleniem, jak również wykonywaniem różnego rodzaju analiz, diagnoz, ankiet. Od kilku lat Związek 
Miast Polskich realizuje unikalne przedsięwzięcie analityczno-badawcze i wspiera w ten sposób miasta poprzez rozwój własnej 
bazy danych w ramach Systemu Analiz Samorządowych (www.sas.zmp.poznan.pl). System Analiz Samorządowych (SAS) to 
oprogramowanie służące przedstawicielom miast, jako baza wiedzy o warunkach i wynikach realizowanych zadań. 
Jest budowany nieprzerwanie od 1996 roku. Dane gromadzone w nim od roku 1999 dotyczyły początkowo pięciu dziedzin, 
które wciąż stanowią znaczną część wydatków budżetów miast tj. kultury, pomocy społecznej, edukacji, dróg lokalnych, 
transportu publicznego. Od roku 2008 SAS rozbudowany został o dalsze dwa sektory usług lokalnych: gospodarkę 
mieszkaniową i gospodarkę komunalną (woda, ścieki, odpady stałe). W roku 2009 odpowiadając na potrzeby miast, poszerzono 
SAS o kolejny sektor - efektywność energetyczną. 
System jest budowany na podstawie danych pozyskiwanych z miast drogą ankietową, a także danych oświatowych, które od 
roku 2005 pochodzą już z Systemu Informacji Oświatowej. Średnio każdego roku jest to około 80-100 miast, które włączają się 
w badania SAS, uzupełniają ankiety za pośrednictwem internetu i mogą dzięki temu porównywać swoje wyniki z innymi 
uczestnikami badań. 
W roku 2007 poszerzono SAS o analizy przekrojowe danych, które nie dotyczą konkretnych usług, ale decydują                                          
o uwarunkowaniach i procesach zarządzania sprawami lokalnymi. W związku z tym w SAS znajduje się zestaw danych                              
i wskaźników z zakresu demografii oraz finansów lokalnych. Dodatkowo pomocnym narzędziem w monitorowaniu rozwoju 
miast jest zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju. Dane w tych dziedzinach pochodzą ze statystyki publicznej (GUS                        
i Ministerstwa Finansów). 
Gmina Miejska Łeba w niniejszym opracowaniu skorzystała z danych udostępnionych przez ww. system SAS Związku Miast 
Polskich, który pomaga zobrazować sytuację naszego miasta, jak również porównać się do innych gmin o podobnym profilu, do 
gmin w powiecie, województwie i kraju. 
Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Łeba zostanie określona 11 wskaźnikami takimi jak : 

 Wskaźnik  A - Dochody gminy ogółem na mieszkańca (PLN/mieszkańca) 
 Wskaźnik B - Udział dochodów własnych gminy w dochodach ogółem (%) 
 Wskaźnik C- Wykorzystanie bazy podatkowej we własnych podatkach i opłatach lokalnych 
 Wskaźnik D - Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%) 
 Wskaźnik E - Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 
 Wskaźnik F - Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na oświatę i pomoc społeczną 
 Wskaźnik  G- Relacja wyniku budżetu miasta do dochodów ogółem 
 Wskaźnik H - Relacja wyniku (nadwyżki lub deficytu) operacyjnego do dochodów ogółem 
 Wskaźnik I - Relacja łącznych zobowiązań miasta pomniejszonych o zobowiązania, związane z projektami 

dofinansowywanymi z UE, do dochodów ogółem 
 Wskaźnik K - Relacja SUMY wyniku (nadwyżki lub deficytu) operacyjnego i dochodów ze sprzedaży majątku do 

dochodów ogółem 
 
2.2.1.1 Wskaźnik  A - Dochody gminy ogółem na mieszkańca (PLN/mieszkańca) - wsk. SAS 1.1 (finanse) 
 

Wskaźnik ten pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów miasta, przypadających na jednego mieszkańca. Zwykle 
jest wykorzystywany, jako główny wskaźnik dochodowy, lecz trzeba zwrócić uwagę na to, iż możliwości 
wykorzystywania przez miasto uzyskiwanych dochodów do pokrywania kosztów realizowanych przez nie zadań 
zależą także od wielu innych elementów (struktura dochodów, zobowiązania dotyczące obsługi zadłużenia, poziom 
„wydatków sztywnych”) tak więc do wniosków płynących z bezpośredniego porównywania tego wskaźnika należy 
podchodzić ostrożnie. 
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Wykres 2. Prezentacja wskaźnika A  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami . 
 
Wykres wskazuje wzrost dochodów gminy ogółem na mieszkańca od 2013 do 2017 r. Należy jednak pamiętać, że w przypadku 
spadku liczby mieszkańców, wzrasta wartość dochodu przypadająca na 1 mieszkańca. Spadek liczby mieszkańców został 
wskazany na wykresie 1 tego raportu. 

 
2.2.1.2 Wskaźnik B - Udział dochodów własnych gminy w dochodach ogółem (%) - wsk. SAS 3.1 
 

Wskaźnik pokazuje, jaka część łącznych dochodów miasta pochodzi z dochodów własnych, zgodnie z prawem rozumianych jako 
różnica między dochodami ogółem a sumą dotacji i subwencji. Trzeba pamiętać, iż tak definiowane dochody własne zawierają 
także udziały miast w PIT oraz w CIT, które to podatki są podatkami państwowymi – a więc te udziały mają raczej charakter 
transferów z budżetu państwa do budżetów JST. Niezależnie od tego, wskaźnik ten w pewien sposób określa, jaka część 
dochodów może być bardziej swobodnie przeznaczana na pokrycie kosztów dowolnych koniecznych wydatków miast. 
 

 
 

Wykres 3. Prezentacja wskaźnika B  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami 
 
Udział dochodów własnych zmniejszył się w 2017 r. w porównaniu do udziału dochodów własnych roku 2015 i 2016, jest to 
również spowodowane po części zmniejszeniem się liczby ludności Łeby. Mimo to w porównaniu do wskaźników 
porównywalnych do średnich: powiatu, województwa , kraju , wskaźnik ten  miasta Łeby  jest prawie dwukrotnie większy. 
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2.2.1.3 Wskaźnik C - Wykorzystanie bazy podatkowej we własnych podatkach i opłatach lokalnych - 
wskaźnik SAS 3.7 

 
Ten wskaźnik pokazuje, w jakim procencie miasto wykorzystuje potencjał dochodowy PRAWDZIWYCH dochodów własnych, 
jakimi są podatki i opłaty lokalne. Wartość wskaźnika jest ilorazem (SUMY wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat 
lokalnych i dochodów z majątku) i tychże dochodów powiększonych o łączne SKUTKI wszystkich ulg, zwolnień i odroczeń w tych 
źródłach dochodów. 
 

  
Wykres 4. Prezentacja wskaźnika C  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami . 
 
Od kilku lat  ten wskaźnik jest porównywalny  w Łebie, bliski jedności. Oznacza to , że  w niewielkim tylko stopniu  udzielane są 
przez włodarzy tego miasta ulgi , zwolnienia  i odroczenia podatkowe. 
 

2.2.1.4 Wskaźnik D - Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%) - wsk.SAS 17.1 
 
Wskaźnik pokazuje inwestycyjną aktywność miasta. Z definicji formalnoprawnej wynika, że wydatki majątkowe obejmują 
wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki inwestycyjne państwowych 
jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne 
jednostki. 
 

 
 

 
Wykres 5. Prezentacja wskaźnika D  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami 
 
Lewy wykres tego wskaźnika wskazuje w jakim stopniu w latach 2013 – 2017 były inwestowane wydatki gminy. Duży skok 
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wydatków majątkowych w 2017 r. to efekt pozyskanych zewnętrznych  środków finansowych  na inwestycje infrastrukturalne. 
Do nich należy miedzy innymi projekt pn. Efektywni energetycznie – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Miejskiej Łeba i Gminie Wicko” , 
 
2.2.1.5 Wskaźnik E - Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia - wsk.SAS 16.5 
 
Wskaźnik pokazuje, jaka część wydatków bieżących miasta została przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. 
W porównywalnej wielkości miastach może wskazywać na efektywność gospodarowania zasobami ludzkimi i sprawność 
organizacyjną, ale z uwagi na różnorodne rozwiązania co do sposobu obsługi realizowanych przez miasta zadań do takich 
porównań należy podchodzić ostrożnie. 
 

  
Wykres.6. Prezentacja wskaźnika E  na przełomie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami 
 
Wykres 6 przedstawia przebieg obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia pracowników samorządowych w 
latach 2013 do 2017 r. Z tego wykresu widać obniżenie  wydatków na wynagrodzenia pracowników o zaledwie 0,05 ułamka, 
jednakże  w stosunku do grup porównywalnych , obecnie jesteśmy na tym samym poziomie. 
 
 
2.2.1.6 Wskaźnik F - Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na oświatę i pomoc społeczną - wsk. SAS 

22.8 (finanse) 
 
Wskaźnik ten pokazuje poziom obciążenia bieżących wydatków miasta dwoma największymi rodzajami wydatków (oświata i 
pomoc społeczna). Należy pamiętać, iż poziom wydatków w tych kategoriach w dużym stopniu jest niezależny od miasta, czyli 
są to w znacznej części „sztywne” wydatki. 
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Wykres 7. Prezentacja wskaźnika F  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami 
 
Wykres 7 przedstawia poziom wydatków na oświatę i pomoc społeczną w Łebie. W roku 2016 również były wydatki na oświatę  
i pomoc społeczną, jednakże system, z którego zostały pobrane dane nie otrzymał danych z naszej jednostki. Można stwierdzić, 
że wydatki na oświatę i pomoc społeczna są porównywalne w okresie 5 lat. Wskaźnik ten jest porównywalny do średniego 
wskaźnika w powiecie, województwie oraz w kraju. 
 
2.2.1.7 Wskaźnik  G- Relacja wyniku budżetu miasta do dochodów ogółem - wsk. SAS 30.2 
 
Wskaźnik 8 pokazuje poziom nadwyżki budżetowej (wynik >0) lub deficytu budżetowego (wynik <0) miasta. Wskaźnik jest 
istotny z uwagi na trwające w Ministerstwie Finansów  prace nad ustaleniem reguł ograniczania deficytu dla sektora JST. 
Interesujące jest zestawienie tego wskaźnika ze wskaźnikami dot. zadłużenia. 
 

 

 

Wykres 8. Prezentacja wskaźnika G  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami. 
 
Rok 2013 i 2014 , to lata  małego deficytu Łeby  1 i 3 % , natomiast już od 2015 nadwyżka budżetowa waha się od 3do 20 % . 
Można powiedzieć, że włodarze miasta starają się nie zadłużać gminy i prowadzić zrównoważone  zarządzanie  miastem. 
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2.2.1.8 Wskaźnik H - Relacja wyniku (nadwyżki lub deficytu) operacyjnego do dochodów ogółem - wsk. SAS 
31.3 

Wskaźnik, związany z płynnością finansową, pokazuje m.in, jaka część dochodów miasta (bez uwzględnienia dochodów ze 
sprzedaży majątku) może być przeznaczona na obsługę zadłużenia. Wartości ujemne wskaźnika oznaczają wystąpienie deficytu 
operacyjnego i mogą sygnalizować problemy z obsługą zadłużenia. 
 

 

Wykres 9. Prezentacja wskaźnika H na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami 
 
Powyższe wykresy wskazują na dobrą kondycję gminy.  Można zaobserwować wzrostową tendencję wskaźnika  na plus. W porównaniu do 
grup porównywalnych znacznie dominuje. Różnica pomiędzy tymi grupami jest od 8 do 5 % z korzyścią dla Łeby. 
 

2.2.1.9 Wskaźnik I - Relacja łącznych zobowiązań miasta pomniejszonych o zobowiązania, związane z 
projektami dofinansowywanymi z UE, do dochodów ogółem - wsk. SAS 32.10 

 
Wskaźnik pokazuje łączny poziom zadłużenia miasta, bez uwzględnienia zadłużenia związanego ze zobowiązaniami                 
(na prefinansowanie i wkład własny), zaciągniętymi na realizację projektów dofinansowywanych z UE, w odniesieniu do 
dochodów 60%. 
 

  
Wykres 10. Prezentacja wskaźnika I  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami. 
Łeba od 2013 do 2017 zmniejsza swoje zadłużenie w stosunku do swoich dochodów. W grupie porównywalnej lokuje się 
pośrodku. Średnie zadłużenie grupy gmin w województwie jest o 2%, w grupie gmin w kraju jest o 1 % niższe niż w Łebie. 
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2.2.1.10 Wskaźnik K - Relacja SUMY wyniku (nadwyżki lub deficytu) operacyjnego i dochodów ze sprzedaży 
majątku do dochodów ogółem - wsk. SAS 31.7 

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 243) od roku 2014 średnia arytmetyczna wartości tego wskaźnika dla trzech 
kolejnych poprzednich lat, porównywalna ze wskaźnikiem planowanego poziomu obsługi zadłużenia miasta w roku następnym 
zdecyduje o tym, czy miasto będzie mogło uchwalić w tym roku budżet. Wskaźnik jest miarą „potencjału obsługi zadłużenia” 
miasta. Ponadto ww. relacje podaje się do planów WPF miast. 
 

 

 
Wykres.11. Prezentacja wskaźnika K  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami 
 
Wskaźnik na przełomie lat 2013 – 2017 jest wzrostowy.  W grupach porównywalnych Łeba posiada najlepszy wskaźnik. 
Należy zwrócić uwagę , że powyżej podane wskaźniki , to przede wszystkim wskaźniki ekonomiczne gminy. W celu dopełnienia  
tych wskaźników utworzony został syntetyczny wskaźnik rozwoju miasta, umożliwiający inne spojrzenie na to zagadnienie, 
opracowany również przez Związek Miast Polskich. 
 

2.2.2 Syntetyczny wskaźnik  rozwoju miasta Łeba ( 2017r.) 
Wartość wskaźnika syntetycznego wyliczono jako sumę odchyleń standardowych dla poszczególnych wskaźników przyjętych do 
zestawienia. Dla wskaźników F i G przyjęto wartości odwrotne. Wszystkie wskaźniki cząstkowe potraktowano jednakowo, nie 
nadając im żadnych wag odzwierciedlających ewentualne różnice w sile ich oddziaływania (tzw. metoda Z-scores, polegająca na 
budowie syntetycznego indeksu będącego sumą standaryzowanych wartości wskaźników cząstkowych). 
Podobną metodę taksonomiczną prostego pomiaru rozwoju lokalnego znaleźliśmy w Estonii, z tym, że – z powodu dostępności 
danych – wskaźnik estoński uwzględnia tylko PIT i PN oraz wskaźnik bezrobocia i wskaźnik obciążenia demograficznego. 
Syntetyczny wskaźnik rozwoju miasta Łeba za rok 2017 został określony 7 wskaźnikami. 

 Wskaźnik A1 - Zasobność - dochody z PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca (PLN/mieszk.) 
 Wskaźnik B1 - Przedsiębiorczość - dochody z CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca (PLN/mieszk.) 
 Wskaźnik C1 - "Produktywność przestrzeni" - udział podatków nieruchomościowych (łącznie od nieruchomości, rolny i 

leśny) w dochodach ogółem (%) 
 Wskaźnik D1 - Aktywność w obrocie majątkowym - podatek od czynności cywilno-prawnych w przeliczeniu na 

1mieszkańca (zł) 
 Wskaźnik E1 -  Wskaźnik potencjału demograficznego (%) 
 Wskaźnik F1-  Stopa bezrobocia (%) 

2.2.2.1 Wskaźnik A1 -  Zasobność - dochody z PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca (PLN/mieszk.) - wsk. SAS 
10.6 (finanse) [STYMULANTA] 

Wskaźnik pokazuje poziom dochodów mieszkańców JST, pochodzących ze źródeł opodatkowanych przez PIT (głównie umów o 
pracę). Wskaźnik ten nie musi być skorelowany w znaczący sposób ze wskaźnikiem dochodów ogółem na 1 mieszkańca 
("zamożność gminy"), zwłaszcza w tych gminach, w których dochody z PIT nie mają tak znaczącego udziału w ogólnych 
dochodach budżetu jak np. w miastach. Zazwyczaj są to mniej zamożne gminy wiejskie z przewagą drobnotowarowej 
działalności rolniczej. 
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Wykres 12. Prezentacja wskaźnika A1  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami. 
 
Jak wcześniej podkreślaliśmy od 2013 r. dochód na mieszkańca wzrasta z 558,62 zł/mieszk. do 858,44 zł/mieszk. W tym 
przypadku tylko w zakresie PIT, nie wliczając innych dochodów gminy. Wskaźnik ten jest stosunkowo wysoki w stosunku do 
grup porównywalnych, jak i do pozostałych: powiatu, województwa czy kraju. Świadczy to o dużej przedsiębiorczości i 
zaradności Łebian. 

 

2.2.2.2 Wskaźnik B1  - Przedsiębiorczość - dochody z CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca (PLN/mieszk) - 
wsk. SAS 10.3 (finanse) 

 
Wskaźnik pokazuje udział dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, co - w przypadku JST, w których siedzibę 
mają np. banki, zakłady czy duże firmy, może mieć istotne znaczenie dla budżetu JST. Porównanie takich wskaźników dla 
podobnej wielkości gmin pozwala na porównanie w orientacyjny sposób stanu funkcjonowania podmiotów gospodarczych w 
tych gminach. 
 

 
 

Wykres 13. Prezentacja wskaźnika B1  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami. 
 
Wskaźnik ten w latach 2013 do 2017 zmienia się dynamicznie, co sygnalizuje o zmienności prowadzonej na terenie Łeby 
działalności  gospodarczej osób prawnych , czyli o braku ich stabilności. W porównaniu do grup pozostałych nie jesteśmy w 
czołówce, a grupa podobnych gmin jest w lepszej sytuacji. 
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2.2.2.3 Wskaźnik C1 - "Produktywność przestrzeni" - udział podatków nieruchomościowych (łącznie od 
nieruchomości, rolny i leśny) w dochodach ogółem (%) - wsk. SAS 7.2 (finanse) 

 
Wskaźnik pokazuje poziom zasilania budżetów gmin głównym źródłem "prawdziwych" dochodów własnych (nie licząc udziałów 
w PIT i CIT, jako transfery między budżetowe będące "dochodami własnymi" wyłącznie w obecnych zapisach prawnych) i w 
związku z tym jest wskaźnikiem pokazującym poziom stabilizacji budżetu lokalnego lepiej niż wskaźnik pokazujący udział 
dochodów własnych w dochodach ogółem. Dochody z PIT i CIT (podatki państwowe) zależą bowiem od polityki rządu a 
dochody z podatków nieruchomościowych (abstrahując od braku możliwości swobodnego określania stawek tych podatków 
przez gminy) zależą od gmin w stopniu,  określonym z jednej strony polityką zagospodarowania przestrzeni gminy i lokalnego 
rozwoju gospodarczego, a z drugiej polityką udzielania przez gminy ulg i zwolnień w tych podatkach. 
 

Wykres 14. Prezentacja wskaźnika C1  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami. 
 
Ten wskaźnik na przełomie lat 2013 – 2017 maleje , jednakże w stosunku do pozostałych grup wskazuje największy jego 
poziom. Podatek z nieruchomości dla Łeby jest dużym zasileniem  budżetu 

 

2.2.2.4 Wskaźnik D1 - Aktywność w obrocie majątkowym - podatek od czynności cywilno-prawnych                           
w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł) - wsk.SAS 9.3 (finanse) [STYMULANTA] 

 
Wskaźnik odnoszący się m.in. do opodatkowania umów różnego rodzaju spółek, a także umów cywilnych, związanych ze 
zmianą prawa własności do nieruchomości lub niektórych rzeczy oraz darowizn i działów spadków, jest wypadkowym 
wskaźnikiem dwóch aktywności: obrotu majątkiem trwałym z jednej strony oraz dynamiki zmian w sferze spółek kapitałowych. 
Dla właściwej jego interpretacji należy posiadać wiedzę o ilości i zmianach kapitałowych spółek w gminie. W przypadku, gdy 
spółki działające w gminie funkcjonują stabilnie bez znaczących zmian, wskaźnik można interpretować jako wskaźnik dynamiki 
zmian własności składników majątkowych w gminie (zazwyczaj głównie nieruchomości). 
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Wykres 15. Prezentacja wskaźnika D1  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami. 
Największy obrót nieruchomościami można było zaobserwować w 2015 r. , natomiast w porównaniu do grupy porównywalnej, 
w Łebie obrót nieruchomościami jest mniejszy niż w gminach o podobnym profilu. 

 
2.2.2.5 Wskaźnik E1 -  Wskaźnik potencjału demograficznego (%) - wsk.SAS 5.14 (demografia) 
 
Liczba mieszkańców w wieku 25-34 w liczbie mieszkańców ogółem - wskaźnik obrazujący przyszły potencjał demograficzny i 
atrakcyjność miasta dla młodych mieszkańców, którzy są w wieku najbardziej rozwojowym pod względem demograficznym, 
społecznym i gospodarczym. 
 

Wykres 16. Prezentacja wskaźnika E1  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami. 
 
Wskaźnik mówiący o  liczbie osób w wieku produkcyjny do liczy mieszkańców ogółem.  Im większy wskaźnik , tym 
korzystniejszy dla gminy, mówiący o większych możliwościach rozwojowych dla miasta . Wskaźnik  ten  na przełomie lat 2013 – 
2017 jest zniżkowy . W grupie gmin  o podobnym profilu jest nieco wyższy, natomiast w porównaniu do wskaźników 
pozostałych kształtuje się  poniżej. 
 

2.2.2.6 Wskaźnik F1 -  Stopa bezrobocia (%) - wsk.SAS 6.3 (demografia) [DESTYMULANTA] 
 
Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. 
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Wykres 17. Prezentacja wskaźnika F1  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami. 
Na przełomie lat 2013 – 2017 wskaźnik ten jest spadkowy z 9,43 do 5,5. Niestety jest wyższy niż w grupie 
porównywalnych miejscowości, a także gmin w powiecie, województwie czy w kraju. 
 
2.2.2.7 Wskaźnik G1 -  Wskaźnik obciążenia demograficznego (%) - wsk. SAS 5.13 (demografia) 

[DESTYMULANTA] 
 
W demografii jako wskaźnik obciążenia demograficznego przyjmuje się liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym 
(przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym. 
 

Wykres 18. Prezentacja wskaźnika G1  na przełamie lat 2013 – 2017 w Łebie oraz w porównaniu z innymi gminami. 
 
Wykres 18 wskazuje jak od 2013 roku wzrasta sukcesywnie liczba osób nieprodukcyjnych w stosunku do liczny osób 
produkcyjnych. Wskazuje tendencję starzenia się społeczności Łeby, a co za tym idzie konieczność wyodrębnienia                            
w budżecie większych środków finansowych na obsługę opiekuńczą, zdrowotną, pomoc społeczną, dostosowanie infrastruktury 
zewnętrznej do potrzeb ludzi starszych. 

 
 



17 

III. Informacje finansowe za 2018 r. 

3.1. Stan finansów miasta i wykonanie budżetu miasta 
 

Budżet Miasta Łeby na rok 2018 uchwalony został przez Radę Miejską w Łebie w dniu  28 grudnia 2017 roku uchwałą  Nr 
XXXIV/401/2017 w wysokości: 
dochody                        -     29.675.673- zł 
wydatki                         -     34.706.949,- zł 
W trakcie roku budżetowego – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz upoważnieniami zawartymi w uchwale 
budżetowej -  podjęto 9 uchwał oraz wydano 21 zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu. 
Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2018 r.  plan budżetu miasta zamyka się kwotami: 
po stronie dochodów     -    31.465.247,- zł 
po stronie wydatków     -    40.106.469,- zł 
deficyt budżetu              -     8.641.222,- zł 
Na dzień 31.12.2018 r wystąpił deficyt budżetu w wysokości  6.093.295,-  zł. 
wykonane dochody      -         29.615.367,- zł 
wykonane wydatki      -          35.708.662,- zł 
 
Poniższa tabela przedstawia zaawansowanie wykonania budżetu gminy Łeby na koniec 2017 oraz na koniec 2018 r.                        
wg klasyfikacji budżetowej: 

  II półrocze 2017 II półrocze 2018 
Wyszczególnienie dział Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 
Rolnictwo i łowiectwo 10 8 869 3 894 43,91% 8 866 3 848 43,40% 
Leśnictwo 20    21 000 20 532 97,77% 
Transport i łączność 600 4 781 006 3 185 971 66,64% 10 842 000 9 766 182 90,08% 
Turystyka 630 102 000 66 232 64,93% 835 000 0 0,00% 
Gospodarka 
mieszkaniowa 700 898 500 371 590 41,36% 3 078 356 3 012 637 97,87% 

Działalność usługowa 710 174 368 59 638 34,20% 175 000 105 394 60,22% 
Administracja publiczna 750 5 754 637 5 327 901 92,58% 5 732 899 4 853 818 84,67% 
Urzędy Naczelnych 
Organów władzy 
państwowej 

751 800 800 100,00% 60 733 54 275 89,37% 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

754 335 400 308 313 91,92% 532 547 432 549 81,22% 

Dochody osób 
prawnych, fizycznych i 
innych 

756       

Obsługa długu 
publicznego 757 771 000 242 787 31,49% 330 000 222 670 67,48% 

Różne rozliczenia 758 562 660 362 660 64,45% 552 908 352 908 63,83% 
Oświata i wychowanie 801 9 454 345 8 969 477 94,87% 6 588 538 6 370 248 96,69% 
Ochrona Zdrowia 851 809 602 671 462 82,94% 862 641 757 023 87,76% 
Opieka Społeczne 852 1 570 447 1 527 064 97,24% 1 640 867 1 575 914 96,04% 
Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

853 89 768 65 977 73,50% 58 610 48 329 82,46% 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 854 432 719 399 111 92,23% 441 900 418 687 94,75% 

Rodzina 855 3 044 769 2 969 989 97,54% 2 966 599 2 915 421 98,27% 
Gospodarka komunalna 
i i ochrona środowiska 900 2 988 333 2 827 022 94,60% 4 316 504 3 904 985 90,47% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

921 2 942 000 561 765 19,09% 817 500 680 676 83,26% 
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Kultura fizyczna i sport 926 274 590 235 277 85,68% 244 000 212 565 87,12% 
Łącznie z inwestycjami  34 995 812 28 156 931 80,46% 40 106 469 35 708 662 89,03% 
 
Szczegółowy opis wykonania budżetu został przedstawiony w odrębnym opracowaniu - sprawozdaniu z wykonania budżetu 
miasta Łeby za 2018 r. 
 

3.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 
 
Do 31 grudnia 2018 r. zrealizowano zadania inwestycyjne /majątkowe, które zostały wskazane w tabeli poniżej. 

Lp Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % Źródło finansowania 

1 60016 Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w 
Łebie (system odwadniający z przepompownią) 100 000 99 953 99,95% środki własne 

2 60016 Przebudowa drogi ul. Paderewskiego 1 510 000 1 503 083 99,54% środki własne 

3 60017 
Utwardzenie dróg gruntowych z płyt 

rozbiórkowych – ulica boczna od 
ul.Powstańców Warszawy (dz.74/2) na 

zapleczu bloku mieszkalnego przy ul.1Maja 
35 000 35 000 100,00% środki własne 

4 60017 Utwardzenie dróg gruntowych z płyt 
rozbiórkowych – ulica Spokojna 60 000 60 000 100,00% środki własne 

5 60016 Modernizacja ul. Powstańców Warszawy 5 869 000 4 947 799 84,30% środki własne 
6 60016 Przebudowa ul.P ocztowej 600 000 564 846 94,14% środki własne 

7 60016 
Modernizacja ul. Mateki i ul. Sosnowej do ul. 
Nadmorskiej wraz z budową chodnika w ul. 

Matejki 
1 690 000 1 686 135 99,77% środki własne 

8 60016 Modernizacja ul. Plac Dworcowy- 
dokumentacja projektowa 15 000 14 760 98,40% środki własne 

9 63095 
Budowa przystani kajakowych oraz pola 

biwakowego na rzece Chełst w Łebie w ramach 
projektu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka 

Łeba – uwolnij energię natury” 
74 000 0 0,00% środki własne 

   409 000 0 0,00% UE 
10 63095 Ścieżki rowerowe R-10 352 000 0 0,00% środki własne 
11 70004 Budowa budynku socjalnego 425 000 424 918 99,98% środki własne 

12 70005 Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – Biblioteka Miejska 1 828 000 1 808 436 98,93% środki własne 

   560 356 559 887 99,92% UE 

13 70005 Modernizacja budynku OSP – dokumentacja 
projektowa 32 000 31 980 99,94% środki własne 

14 71035 Ogrodzenie cmentarza komunalnego 30 000 16 337 54,46% środki własne 

15 75022 Zakup systemu głosowania oraz transmisji Rady 
Miejskiej 37 000 36 016 97,34% środki własne 

16 75023 Zakup sprzętu komputerowego i obsługi 
urzędu 19 000 18 680 98,32% środki własne 

17 75023 
Rozbudowa budynku użyteczności publicznej 
(przy MOPS) na archiwum Urzędu Miejskiego 

wraz z zagospodarowaniem zaplecza 
1 400 000 781 489 55,82% środki własne 

18 75023 Maszty flagowe przed budynkiem Urzędu  
Miejskiego 8 000 7 805 97,56% środki własne 

19 75075 Budowa witacza z betonu architektonicznego 46 000 45 938 99,86% środki własne 
20 75495 Monitoring wizyjny miasta 50 000 19 797 39,59% środki własne 
21 75495 Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości 10 000 10 000 100,00% środki własne 

22 80101 Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni 
w Szkole Podstawowej 31 000 31 000 100,00% środki własne 

23 90001 Budowa sieci wodociągowej ul. 1000-lecia– 
400 m 90 000 13 757 15,29% środki własne 

24 90004 Urządzenie  Parku Misjonarzy Oblatów – III 
etap końcowy 700 000 698 331 99,76% środki własne 

   296 004 274 695  UE 

25 90005 
Wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z 
punktu widzenia kryterium ekologicznego 

(wymiana pieców) 
45 000 22 426 49,83% środki własne 
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26 92105 Zagospodarowanie turystyczne parku leśnego 
przy ul. Wojska Polskiego w Łebie 69 000 39 069 56,62% środki własne 

27 92105 
Zagospodarowanie strefy obsługi plaży ,,B” w 

Łebie przy ul. Turystycznej – dokumentacja 
projektowa 

64 000 21 091 32,95% środki własne 

28 92120 Zagospodarowanie terenu Starej Łeby 
zabezpieczające ruiny kościoła Św. Mikołaja 235 000 228 996 97,45% środki własne 

29 92695 Modernizacja placu zabaw przy Al. Św. Jakuba 
(Park Jana Pawła II) 92 000 90 351 98,21% środki własne 

30 92695 Budowa placu zabaw przy ul. Jagiellońskiej 30 000 21 300 71,00% środki własne 

Ogółem, w tym: 16 811 360 14 113 875 83,95%  
  finansowane ze środków własnych 15 546 000 13 279 292 85,42%  
  dofinansowanie ze środków europejskich. 1 265 360 834 583 65,96%  
  dofinansowanie z budżetu państwa 0 0 0,00%  
  dofinansowanie od innych jst 0 0 0,00%  

 

3.3. Wieloletnia prognoza finansowa 
Planowane dochody na przyszłe okresy objęte prognozą zaplanowano z uwzględnieniem zasady ostrożności. W kolejnych 
latach szacuje się kroczący wzrost dochodów na poziomie ok 2%. Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku oszacowano na 
podstawie posiadanego majątku do zbycia.  Planowane wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o poziom 
inflacji (ok 2% rocznie). 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r. 

W 2018 r. dokonano zbycia nieruchomości , które zostały wykazanie w poniższej tabeli. 

Lp. Data Przedmiot 
sprzedaży Lokalizacja Działka Powierzchnia 

[m2] 
Forma 

sprzedaży 
Cena netto 

[zł] 
Cena brutto   

[zł] 

1 15.01.2018 
nieruchomość 

gruntowa 

Łeba, obręb 1, 
ul. Al. św. 
Mikołaja 373/19 2667 przetarg 87.870,00 vat zwolniona 

2 29.01.2018 
nieruchomość 
zabudowana 

Łeba, obręb 2, 
ul. 

Turystyczna 437/1 2781 przetarg 990 000,00 zł vat zwolniona 

3 12.03.2018 
nieruchomość 

gruntowa 
Łeba, obręb 1, 
ul. Piekarska 45/4 20 

sprzedaż 
bezprzetargowa 9 500,00 zł  

4 13.04.2018 
nieruchomość 

gruntowa 

Łeba, obręb 1, 
ul. 11 

Listopada 51/26 20 
sprzedaż 

bezprzetargowa 9 100,00 zł 11 193,00 zł 

5 26.04.2018 
nieruchomość 

gruntowa 
Łeba, obręb 1, 
ul. Pocztowa 151/5, 134/2 61 i 59 m2 

przetarg 
ograniczony 30 810,00 zł 37 896,30 zł 

6 30.05.2018 
nieruchomość 

gruntowa 

Łeba, obręb 1, 
ul. Pow. 

Warszawy 
412/3, 
1682/3 93 i 263 m2 

sprzedaż 
bezprzetargowa 8000    22500 9840    27675 

7 25.07.2018 
nieruchomość 

gruntowa 
Łeba, obręb 2, 

Turystyczna 415/3 582 m2 
sprzedaż 

bezprzetargowa 204.000 zł vat zwolniona 

8 9.08.2018 
nieruchomość 

gruntowa Łeba, ob. 1 1523 1258 m2 przetarg 247.450 zł vat zwolniona 

9 30.08.2018 
nieruchomość 

gruntowa 
Łeba, ob. 1, Al. 

św. Jakuba 261/12 95 m2 
sprzedaż 

bezprzetargowa 22.000 zł 27 060,00 zł 

10 30.08.2018 
nieruchomość 

gruntowa 
Łeba, ob. 1, Al. 

św. Jakuba 261/11 95 m2 
sprzedaż 

bezprzetargowa 21.000 zł 25 830,00 zł 

11 17.10.2018 
nieruchomość 

gruntowa 
Łeba, ob. 2, ul. 

Turystyczna 44/8 363 m2 
sprzedaż 

bezprzetargowa 170.000 zł vat zwolniona 

12 12.09.2018 
nieruchomość 

gruntowa 
Łeba, obr. 1, 
ul. Bałtycka 

841/18 i 
udział 

wynoszący ½ 
w działce nr 

841/21 969 i 224 m2 przetarg 146.450 zł vat zwolniona 

13 15.11.2018 
nieruchomość 

gruntowa Łeba, ob. 1 1018/5 7697 m2 przetarg 2.525.000 3.105.750 zł 
Wartość zbytego  mienia komunalnego  w 2018 r. wyniosła na kwotę 4 471 680,00 zł. 
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Szczegółowy opis stanu mienia komunalnego  został przedstawiony w odrębnym opracowaniu . 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii - 
efekty działań prowadzonych w 2018 r. 

5.1. Strategia rozwoju miasta 
 
Dokument strategii rozwoju stanowi dziś niezastąpione narzędzie efektywnego zarządzania w długim horyzoncie czasu, 

a dokumenty stanowiące jej uszczegółowienie, czyli tzw. strategie sektorowe lub też programy rozwoju, definiują konkretne 
projekty, których realizacja ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Potrzeba posiadania strategii rozwoju przez Gminę Miasta Łeba wynika z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, w której określono, że politykę rozwoju w skali lokalnej prowadzi samorząd powiatowy i gminny 
na podstawie strategii rozwoju. 
Rada Miejska Miasta Łeby w dniu 10 kwietnia 2013 r. podjęła Uchwałę Nr XXXII/280/2013 w sprawie przystąpienia Gminy 
Miejskiej Łeba do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Łeba na lata 2014 – 2025. 
Założeniem było opracowanie dokumentu Strategii uwzględniającego szczególnie zasadę partnerstwa opartą na aktywnej 
współpracy środowisk i instytucji zainteresowanych rozwojem miasta Łeby, określenie celów i kierunków rozwoju miasta oraz 
przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych. 
Zawiera ona analizę stanu obecnego miasta w sferze społecznej, gospodarczej opartej w główniej mierze na turystyce oraz 
infrastruktury technicznej i środowiskowej. Odrębnym obszarem stanowiącym istotny determinant kierunków strategii był 
aspekt historyczny gminy. Został on wykorzystany jako punkt początkowy do analiz społeczno – gospodarczych miasta. Analiza 
relacji między tymi sferami pozwoliła na określenie podstawowych mechanizmów rozwoju gminy, identyfikację stanu obecnego 
oraz szans i zagrożeń rozwoju. Strategia określa założenia rozwoju miasta, cele oraz przykłady kierunków działań. Przy 
opracowaniu strategii pracowały 4 zespoły w zakresie : 
- przedsiębiorczości i rynku pracy, 
- infrastruktury technicznej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego, 
- edukacji, zdrowia i opieki społecznej, 
- kultury, sportu i turystyki. 
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Łeba na lata 2014-2025  przyjęta została Uchwałą Nr LV/522/2014 Rady Miejskiej w Łebie z 
dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Łeba na lata 2014-2025. 
Dokument składa się z 7 najważniejszych części : 
- raportu o stanie gminy, 
- analizy obszarów problemowych miasta Łeby, 
- analizy SWOT, 
- drzewa problemów, 
- drzewo celów, 
- określenie wizji rozwoju Łeby oraz  cele strategiczne rozwoju miasta, 
- określenie wskaźników realizacji, sposobu monitorowania  oraz potencjalnych źródeł finansowania wskazanych 
przedsięwzięć. 
Została określona wizja rozwoju miasta Łeby o treści : 

Władze miejskie Łeby, podmioty gospodarcze i mieszkańcy w sytuacji rosnącej konkurencji współpracują ze sobą, aby 
podnieść atrakcyjność miasta, poziom życia mieszkańców i pobudzić rozwój gospodarczy. 

Dokument Strategii, a co za tym idzie wizja rozwoju miasta, jest ważnym elementem w dążeniach gminy do integracji w ramach 
Unii Europejskiej, korzystania z funduszy strukturalnych Unii i funduszy krajowych. 

5.1.1 Cele strategiczne zostały określone w obszarze społecznym, gospodarczym, 
infrastruktury i środowiska w obszarze zarządzania. 

 
5.1.1.1 Obszar społeczny 
 
W obszarze społecznym  Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej na lata 2014 – 2025  określa uzyskanie następujących celów : 

 I.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
 I.2. Rozwój usług zdrowotnych i socjalnych pomagających w zwiększeniu aktywności zawodowej mieszkańców, 
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 I.3. Zwiększenie zakresu usług edukacyjnych istniejących obiektów oświatowych w szerokim zakresie edukacji                         
od najmłodszych do seniora, 

 I.4. Wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej wszystkich mieszkańców Łeby, 
 I.5. Podwyższenie standardu życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowo – 

rekreacyjnej miasta i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 I.6.Zwiększenie atrakcyjności miasta Łeby poprzez organizowanie imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu 

międzynarodowym i ponadregionalnym nawiązujących do trzech żywiołów, 
 I.7.Zwiększenie sprawności organizacji i funkcjonowania urzędu oraz podniesienie jakości i dostępności 

oferowanych usług, w tym w zakresie e –usługa, 
 I.8.Dostosowanie kierunków nauczania do potrzeb rynku lokalnego. 

 
Osiągnięcie celu I.1. , to przede wszystkim nadrzędny cel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie. Kierownik co roku 
wykonuje zadania własne i zadania zlecone  w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu mieszkańców |Łeby. W tych 
działaniach pomaga  Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakres działań tych jednostek został opisany 
szczegółowo  w pkt. 5.6. 
 
Cel I.2. zostaje przez Gminę Miejską Łeba realizowany poprzez stworzenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przestrzeni 
publicznej czy zapewnienie usług świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej. W 2018 r. rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego 
socjalnego. Rozpatrywana jest dalsza kontynuacja budowy mieszkalnictwa wielorodzinnego w Łebie. 
Natomiast dążenie do celu I.3 i I.4. uzależnione jest w dużej mierze od wprowadzanej przez rząd reformy oświatowej                               
i senioralnej. W tym okresie zostały zlikwidowane gimnazja i wprowadzone ośmioletnie szkoły podstawowe. W Łebie z powodu 
reformy, pozostał budynek po „byłym gimnazjum”, w stosunku do którego Rada Miejska musi podjąć decyzję o jego 
przeznaczeniu. 
W roku 2018 to ukończono zadania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej, w tym biblioteki, gdzie zostały 
wyodrębnione pomieszczenia dla seniorów, w których mogą odbywać się zajęcia Uniwersytetu III Wieku oraz spotkania Koła 
Związku Emerytów i Rencistów w Łebie. Obiekt ten został dostosowany do osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy. 
W ciągu ostatniej kadencji starano się doskonalić zarządzanie miastem poprzez wprowadzenie  nowej struktury organizacyjnej 
Urzędu Miejskiego. Zmieniono zarząd dwóch spółek prawa handlowego. Wprowadzono procedury RODO. Jednakże włodarze 
miasta  widzą konieczność dalszego doskonalenia systemu , aby osiągnąć cel I.7. 
Dostosowanie kierunków nauczania do potrzeb lokalnych jest bardzo trudnym zadaniem z uwagi na to, że szkolnictwo 
zawodowe należy do kompetencji Starostwa Powiatowego w Lęborku. Nasi uczniowie kształcenie zawodowe pobierają                
w pobliskich miastach powiatowych. Zaobserwowano niskie zainteresowanie młodzieży w zakresie zdobywania wiedzy                          
i umiejętności w kierunku rybactwa czy rybołówstwa oraz przetwórstwa rybnego. 
 

5.1.1.2 Obszar gospodarczy 
 
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Łeba na lata 2015 – 2025 w obszarze gospodarczym określa uzyskanie następujących celów 
takich jak : 

 II.2.1.Zwiększenie prac nad tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i 
promowanie terenów inwestycyjnych, 

 II.2. Zwiększenie rangi nabrzeża zachodniego poprzez budowę infrastruktury, 
 II.3.Tworzenie systemu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
 II.4.Stworzenie warunków dla rozwoju otoczenia biznesu, 
 II.5. Poprawa możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz wzrost podaży wykwalifikowanej siły roboczej, 
 II.6. Zwiększenie mobilności i skrócenie czasu przejazdu mieszkańców do miasta powiatowego poprzez poprawę 

infrastruktury drogowej i kolejowej, 
 II.7. Wprowadzenie funkcji transportu morskiego, 
 II.8.Wzrost oferty branży turystycznej o oferty lecznictwa uzdrowiskowego lub około uzdrowiskowego, 
 I.9.Tworzenie warunków do powstawania i świadczenia usług przedłużających sezon turystyczny, 
 II.10. Zwiększenie usług Portu Jachtowego poprzez rozbudowę infrastruktury portowej i wprowadzenie technologii 

innowacyjnych, 
 II.11.Zintegrowanie lokalnego środowiska biznesu turystycznego, 
 II.12.Wspieranie rozwoju turystyki, jako czynnika dynamizującego lokalny rozwój gospodarczy oraz doskonalenie                

i promocja oferty turystycznej związanej z tradycją morską Łeby, 
 II.13. Popularyzacja i promocja technologii innowacyjnych w przetwórstwie rybnym i rybołówstwie, 
 II.14. Wprowadzenie produktu lokalnego Łeby. 

 
Cel II.1. wskazuje konieczność skupienia się włodarzy miasta na planowaniu przestrzennym i pokrycia całej jego powierzchni  
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ostatni plan, który został opracowany to Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego pn. „Łeba – Północ”. 
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Aby osiągnąć cel II.2. określony w strategii, zaplanowano budowę infrastruktury drogowej – ciągu pieszego nad kanałem 
portowym, między nadbrzeżem wschodnim i zachodnim. Infrastruktura na dzień sporządzania raportu nie powstała. 
 
Natomiast, aby spełnić cel  II.3., samorząd zobowiązany był do opracowania dokumentu pn. „Plan wspierania 
przedsiębiorczości w  Łebie”, który określiłby zadania inwestycyjne i działania nieinwestycyjne przyczyniające się do utworzenia 
innych form działalności gospodarczej  na terenie miasta Łeby, niekoniecznie związanej z sezonową turystyką. Dokument taki w 
ostatnich                 4 latach nie został opracowany. 
Natomiast dnia 25 października 2016 r. Rada Miejska w Łebie pojęła Uchwałę Nr XXII/265/2016 w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, w której w § 2 zwolniono od podatku nieruchomości, 
które związane są z prowadzeniem działalności w zakresie kultury i pomocy społecznej, jak również służące do ochrony 
przeciwpożarowej. 
Gmina nie przygotowuje specjalnej oferty inwestycyjnej. Jedną z form promocji terenów inwestycyjnych jest wyznaczenie 
terenów do tzw. specjalnej strefy ekonomicznej. Z dniem 30 grudnia 2016 r. nieruchomość, w skład której wchodzą 3 działki 
położone przy al. św. Mikołaja o łącznej powierzchni 1,5650 ha, zostały włączone do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(Podstrefa Łeba) - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.527). 
W przypadku terenów spełniających wymogi zainteresowanych przedsiębiorców Gmina Miejska Łeba przygotowuje 
indywidualne oferty na zapytania różnych instytucji (Invest-Pomorze, PSSE Podstrefa Słupska). 
 
Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości dla młodych przedsiębiorców dałoby możliwość osiągnięcia celu II.5. Inkubator ten 
miał powstać w budynku dworca PKP lub w budynku  Łebskiego Towarzystwa Oświatowego (szkoły). Od kilku lat prowadzone 
są  rozmowy z Dyrekcją PKP w sprawie przekazania budynku dworca PKP do zasobów mienia komunalnego. Dyrekcja PKP 
warunkuje możliwość oddania do zasobów tego obiektu po zakończeniu modernizacji linii kolejowej nr 229 (Lębork – Łeba). 
 
Cel II.6. częściowo zostanie osiągnięty w I kw. 2019 r. Od 2017 realizowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej 214                            
od miejscowości Białogarda do Łeby. Jest to wielkie przedsięwzięcie samorządu wojewódzkiego, które usprawni i przyspieszy 
dojazd mieszkańców i turystów do Łeby, jak i do sąsiednich miast. 
Ponadto Gmina Miejska Łeba sukcesywnie wykonuje inwestycje związane z poprawą infrastruktury drogowej poprzez jej 
modernizację i przebudowę. 
W roku 2018 r. wykonano takie inwestycje jak : 
- przebudowę ul. Abrahama – I etap, 
-  przebudowę ul. Paderewskiego, 
- przebudowę ul. Pocztowej, 
- modernizację ul. Matejki i ul.Sosnowej łączącej się z ul. Nadmorską, 
- modernizację ul. Powstańców Warszawy – III etap, 
- zgłoszenie modernizacji ul. Kościuszki na odcinku od Urzędu Miejskiego do przejazdu kolejowego o dofinansowanie ze 
środków krajowych. Uzyskano promesę na dofinansowanie w kwocie 4,7 mln zł. Inwestycja rozpocznie się w II kw. 2019 r. 
W 2018 r. zostały wykonane dokumentacje projektowe przebudowy i modernizacji dróg gminnych, które umożliwią 
wnioskowanie o nowe środki finansowe z krajowego programu budowy i przebudowy dróg gminnych. Jest to dokumentacja                
na ul. Turystyczną, Obrońców Westerplatte i Plac Dworcowy. 
 
Aby uzyskać cel II.7.przewidziano budowę mola we wschodniej strefie przybrzeżnej. Obecnie tworzony jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. W dokumencie tym budowa mola została pozytywnie uzgodniona                  
z Urzędem Morskim. Nie wprowadzono jeszcze funkcji transportu morskiego wraz z przeładunkiem. 
 
Cel II.8 i II.9 są ze sobą ściśle związane. Gmina Miejska Łeba stara się zwiększyć ilość imprez artystycznych, które przyciągnęłyby  
do Łeby turystów poza sezonem turystycznym. Jednakże tylko przedsiębiorcy mają możliwość stworzenia odpowiednich 
warunków ofertowych poprzez podnoszenie standardów infrastruktury technicznej obiektów i wyposażenie jej w niezbędne 
urządzenia do prowadzenie usług około uzdrowiskowych. 
Gmina udziela częściowych zwolnień z podatków na podstawie zwolnień ustawowych dla podmiotów, które świadczą usługi 
zdrowotne. Z tych zwolnień obecnie korzystają dwa ośrodki wczasowe, tj. „Mazowsze” i „Górnik” oraz lekarze świadczące 
usługi zdrowotne w małym zakresie. 
 
Realizacja celu II.10., to przede wszystkim poprawa działalności gospodarczej Portu Jachtowego. W 2018 r. zmienił się Zarząd 
Portu Jachtowego. W spółce tej został przeprowadzony audyt zewnętrzny, który wskazał niedociągnięcia zarządzania             
i eksploatacji obiektów portu. W audycie tym  zostały określone wskazówki, które w perspektywie czasu mają przyczynić się do 
zwiększenia dochodowości  spółki. 
 
Cel II.11. jest częściowo już realizowany przez samych właścicieli obiektów noclegowych, restauracji, barów, muzeów oraz 
obiektów z atrakcjami turystycznymi. Powstała sieć wzajemnej wymiany informacji poprzez przekazywanie sobie folderów, 
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wizytówek. Dużą rolę w przekazywaniu informacji ma Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba – Błękitna Kraina”, która posiada 
własną stronę internetową wskazującą walory krajoznawcze i turystyczne tego regionu. 
 
Realizacja celu II.12, to sukcesywne działania Gminy Miejskiej Łeba w zwiększaniu zakresu promocji w różnych mediach o 
zasięgu krajowym, jak i światowym. Tereny publiczne zostały wzbogacone o nowe place rekreacyjne – nowe place zabaw dla 
dzieci w Parku Oblatów czy plac zabaw „Podwodny Świat” w parku Jana Pawła II. Zabezpieczono ruiny kościoła św. Mikołaja.                       
Na powyższe zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W 2018 r. Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba 
– Błękitna Kraina” wystąpiła do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie nowej Strategii Marki Turystycznej. Niestety 
wniosek nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów i nie uzyskał dofinansowania. 
Pozostałe cele nie zostały jeszcze wdrożone. 
 

5.1.1.3 Obszar infrastruktury 
Jednym z głównych celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Łeba jest OBSZAR INFRASTRUKTURY 
I ŚRODOWISKA (CEL III) Poprawa stanu środowiska miejskiego i infrastruktury technicznej 
 
Strategia przyporządkowuje temu celowi cele operacyjne w szczególności cel III.1 i III.4. 
 
Cel III. 1. Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna terenów zdegradowanych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej                    
do ośrodków ponadlokalnych 
 
Działaniami proponowanymi w tym celu operacyjnym były: 
a) wykonanie diagnoz w trzech podsektorach terenów zdegradowanych, 
b) renowacja gminnych zabytków miasta wskazanych w rejestrach i ewidencjach gminnych i wojewódzkich, w tym wpisanie               
do rejestru zabytków ruin kościoła św. Mikołaja w Łebie, 
c) zagospodarowanie terenów portowych, powojskowych, kolejowych. Rąbki, terenów otuliny Słowińskiego Parku Narodowego 
d) rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta, 
e) przesiedlenie mieszkańców wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym do mieszkań socjalnych na obrzeżach 
miasta, 
f) sukcesywna realizacja działań wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Łeby po jej aktualizacji, 
g) dostosowanie obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
Realizacja poszczególnych działań przedstawia się następująco: 
a) wykonanie diagnoz w trzech podsektorach terenów zdegradowanych 
Diagnozy wykonano przed rokiem 2018. Delimitację obszarów zdegradowanych wykonano w ramach prac nad lokalnym 
planem rewitalizacji. Rada Miejska w Łebie Uchwałą nr III/37/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. postanowiła o przystąpieniu                                  
do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Łeby na lata 2015-2025. Na podstawie upoważnienia zawartego w tej 
uchwale Burmistrz Miasta Łeby Zarządzeniem nr 15/2015  z dnia 29 stycznia 2015 r. ustalił zasady, tryb i harmonogram 
opracowania tego planu. Jednostka zewnętrzna (AMT Partner Spółka z o.o.) we współpracy z zespołem zadaniowym 
powołanym przez Burmistrza Miasta Łeby opracowała w kwietniu 2015 r. „Raport z Delimitacji Obszarów Zdegradowanych 
Gminy Miejskiej Łeba”. Na obszarze miasta Łeby wydzielono 7 stref i dla każdej z nich przeprowadzono odrębną analizę 
uwarunkowań społecznych, gospodarczych i przestrzennych. W wyniku analiz wytypowano obszar najbardziej zagrożony  
degradacją, tj. obszar „Śródmieście I”. Ustalono, że pożądanymi działaniami w tym obszarze są: 
- zwiększenie oferty usług społecznych – głównie dla osób starszych i bezrobotnych, 
- rozbudowa infrastruktury instytucji społecznych, 
- poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznych w tym stworzenie integracyjnych przestrzeni otwartych 
przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji, 
- modernizacja infrastruktury technicznej (budowa i remonty dróg). 

Delimitacja została wykonana przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018 r.                
poz. 1398 z późn.zm.). Delimitacja ta zgodnie z art.52 ust.1 ustawy o rewitalizacji nie wywołuje skutków prawnych takich jak 
delimitacja opracowana w trybie określonym dla gminnych programów rewitalizacji. Jest ona jedynie elementem programu 
społeczno-gospodarczego nazywanego lokalnym planem rewitalizacji 

Cel III.4 Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i poprawa środowiska naturalnego oraz wspieranie działań związanych z 
wprowadzaniem gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii. 
 
Działaniami proponowanymi w Strategii były: 
a) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Łeba na lata 2015- 2023, 
b) Termomodernizacja obiektów publicznych wraz zmiana systemu zasilania w ciepło 
c)Popularyzacja odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców miasta 
d) Stworzenie systemu wsparcia montażu OZE (odnawialnych źródeł energii) dla mieszkańców 
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e) Sukcesywna realizacja działań zadań wyznaczonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej GM Łeba 
 
W roku 2018 obowiązywały postanowienia dwóch aktów prawnych: 

A. „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Łeba na lata 2015-2023  przyjętego Uchwałą Nr VI/74/2015                       
z 28 maja 2015 r.) oraz 

B. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łeby”. 
Obydwa akty nie są aktami prawa miejscowego. 
Przedsięwzięciem spójnym ze Strategią i Planem gospodarki niskoemisyjnej było zadanie inwestycyjne pn. Efektywni 
energetycznie – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Łeba i w Gminie Wicko. 
Inwestycja na terenie Łeby zakończyła się w grudniu 2018 r. i wyniosła w  7,43 mln zł, z tego 2,44 zł to dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 , Oś. 
Priorytetowa 10. Energia. Termomodernizacji został poddany budynek Urzędu Miejskiego, budynek Biblioteki Miejskiej oraz 
częściowo Szkoła Podstawowa w Łebie. Na budynkach zainstalowano odnawialne źródła energii  w postaci kolektorów 
solarnych i pompy ciepła na budynku Urzędu. 
 

5.1.1.4 Obszar zarządzania 
 
Wykonanie działań w obszarze zarządzania Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Łeba na lata 2014 – 2025   przedstawia się 
następująco: 
 
Cel IV.1. Zwiększenie sprawności organizacji i funkcjonowania urzędu oraz rozszerzenie usług w zakresie e-administracja. 
 
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego została zmieniona 18 stycznia 2018 r. W wyniku dokonanej zmiany dotychczasowy 
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji został podzielony na Referat Inwestycji (RI) i Referat Gospodarki Komunalnej (GK).                
W wyniku reorganizacji z dotychczasowego Referatu GMiI zostały wydzielone do referatu RI sprawy dotyczące planowania, 
przygotowania i realizacji inwestycji komunalnych (2 etaty). Do referatu RI (6 etatów) przypisano pozostałe sprawy                           
w szczególności z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, 
gospodarki odpadami, ewidencji i utrzymania dróg publicznych, organizacji ruchu drogowego, zajęcia pasa drogowego, 
remontu zasobów lokalowych, dostaw energii elektrycznej i gazu do obiektów gminnych itd. Dodatkowo w strukturze 
organizacyjnej funkcjonuje grupa pracowników gospodarczych wykonujących na rzecz gminy różnorodne prace remontowo-
budowlane, porządkowe, związane z utrzymaniem zieleni, usługi transportowe itd. nie zlecone innym podmiotom. Dla potrzeb 
grupy wyremontowano pomieszczenie magazynowe, zakupiono niezbędny drobny sprzęt  i pozyskano samochód dostawczy. 
Mienie gminy jest corocznie ubezpieczane od zdarzeń losowych. 
 
Cel IV.2 Dostosowanie struktury organizacyjnej Gminy Miejskiej Łeba do prawidłowej eksploatacji istniejącego i 
nowopowstałego mienia komunalnego 
 
Władze miasta rozważają utworzenie jednostki budżetowej wspomagającej zarządzanie i eksploatację mienia komunalnego. Za 
poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Łeby, nie było woli utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Gminy miejskiej Łeby. 
Podjęte zostaną działania zmierzające do oceny racjonalności utworzenia ww. jednostki. 
 
Cel IV.3. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez  stworzenie wspólnego systemu zarządzania 
kryzysem. 
 
W trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Łeba na lata 2014 – 2025, społeczność Łeby wypowiadała się                      
za koniecznością zorganizowania wspólnego systemu zarządzania kryzysowego, który skupiałby wszystkie służby stacjonujące                 
w Łebie: Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, Ratownictwo Medyczne itp. Siedzibą tak zorganizowanego systemu 
byłby budynek Ochotniczej Straży Pożarnej po dostosowaniu do potrzeb ww. jednostek oraz wyposażeniem w niezbędny 
sprzęt.  W ciągu ostatnich 4 lat to zamierzenie nie zostało wykonane. 
 
Cel IV.4. Rozwijanie z sąsiednimi gminami, organizacjami pozarządowymi i w partnerstwie publiczno – prywatnym 
wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych, w każdym z kluczowych dziedzin gospodarczych miasta. 
 
Gmina Miejska Łeba współpracuje z innymi gminami , organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta związana jest przede 
wszystkim wymogami formalnymi przy wnioskowaniu o dofinansowanie z funduszy unijnych. W ostatnim okresie podpisano  
m.in. następujące umowy partnerskie: 
 Umowa partnerska  z dnia 26.01.2016 r.  zawarta z Gmina Wicko   w sprawie ustalenia warunków i zasad współpracy w 
ramach realizacji projektu pn. „Efektywni energetycznie – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Miejskiej Łeba oraz Gminie Wicko” .Przedsięwzięcie realizowane do końca stycznia 2019 r., 
 Porozumienie partnerskie z dnia 18 września 2017 r. zawarta pomiędzy Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gmina Miejską 
Łeba , Gminą Ustka, Gminą Miasto Ustka  na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Krótsza droga do Urzędu”. Liderem tego 
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projektu była Gmina Słupsk Niestety realizacja powyższego projektu się nie powiodła. Wyłoniony Inżynier  Kontraktu przez 
Lidera wniosku nie podjął się realizacji zadania, mimo wielu ponagleń. Rozwiązano umowę, 
 Porozumienie międzygminne Nr 1/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Łeba a Gminą Wicko w 
sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. Porozumienie zawarto na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

5.2. Ład przestrzenny 
 

5.2.1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania  gminy                         
( ostatnia  ocena aktualności -art.32 upzp) 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem o charakterze strategicznym,                 
w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego miasta. Gwarancją ich osiągania jest ustalone                  
w treści dokumentu faktyczne przestrzeganie przyjętych zasad oraz ukierunkowanie koniecznych, pożądanych i dopuszczalnych 
zmian przestrzeni. Z uwagi na to, że wizja i cele rozwoju odnoszą się do dalszej perspektywy, ich osiąganie wymaga 
konsekwentnych i wielokierunkowych działań, podejmowanych w ramach skoordynowanej polityki przestrzennej, dającej 
efekty dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Wdrożenie ustaleń Studium następuje poprzez zapisy miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które stanowią prawo w Gminie. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
Miasta Łeby nie stanowi prawa miejscowego. Dopiero uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 
muszą być zgodne z ustaleniami Studium, stanowią prawo miejscowe. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łeby zostało podjęte przez Radę Miejską w 
Łebie Uchwałą  nr XXI/250/2016 Rady Miejskiej w Łebie w dniu 05.09.2016 r.: 
5.2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ( ostatnia ocena aktualności, 

stopień pokrycia obszaru gminy w mzpz, pogram opracowania mzpz) 
 

Dla miasta Łeby obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta 
Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba – Park Nadmorski” 
uchwalony Uchwałą z dnia 11 września 2018 r. nr XLI/484/2018 Rady Miejskiej w Łebie 
(Dz.Urz.Woj.Pom.poz.3766) 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w obszarze przylegającym do ul. Sienkiewicza i 
11-go Listopada uchwalony Uchwałą nr 82/XIV/99 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 15.10.1999 r. (Dz.Urz. Woj.Pom. 
nr 129 poz.1121 z 6.12.1999 r.) 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Łeba-Port-Strona Zachodnia uchwalony Uchwałą nr 
263/XLVI/98 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 27.02.1998 r. (Dz.Urz.Woj.Słupsk. nr 11 poz.37 z 15.05.1998 r.) 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w granicach działek nr 67/1 i 13/3L Obr.2 

5. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Łeby w sąsiedztwie kanału Chełst pod 
nazwą „Łeba – strefa terenów otwartych” uchwalony Uchwałą nr XLI/373/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 
r.(Dz.Urz.Woj.Pom. nr 133 poz.2569) 

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na 
zakończeniu ul. Nadmorskiej uchwalony Uchwałą nr XLII/498/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 12 października 
2018 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 4556) 

 
Zgodnie z przepisem artykułu 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:   

„W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian                       
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie 
programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których 
mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego”. Burmistrz miasta 
powinien dokonać oceny zachodzących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta przynajmniej raz w czasie kadencji 
rady, a następnie przekazać radzie miejskiej wyniki analiz po uzyskaniu opinii miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej 
w celu podjęcia przez radę miejską uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. 
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Burmistrz Miasta Łeby dokonał tej analizy. Rada Miejska w Łebie podjęła Uchwałę Nr XLII/497/2018 z dnia                      
12 października 2018 r. w sprawie aktualności planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łeby. 
W roku 2018 r. uchwalono  następujące plany: 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby „Łeba – Park Nadmorski”, realizacja Uchwały Rady Miejskiej 
w Łebie nr VI/42/2011 z dnia 30 marca 2011r.. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu 
położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej 
„Łeba-Park Nadmorski” uchwalony został przez Radę Miejską w Łebie w dniu 11 września 2018r. Uchwałą Nr XLI/484/2018, 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3766 z dnia 4 października 2018r. Celem opracowania 
miejscowego planu było: - uporządkowanie terenów leśnego parku miejskiego, urządzenie go dla wypoczynku, rekreacji                     
i uprawiania sportu; - wydzielenie ciągów spacerowych z elementami małej architektury, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych 
na plażę; - wyznaczenie terenów pod zabudowę usługowo- hotelową, budynek muzeum;-uporządkowanie zabudowy 
sezonowej na plaży, wyznaczenie lokalizacji zespołów obsługi plaży składających się: z szatni z sanitariatami, magazynu sprzętu 
pływającego, usług małej gastronomii, handlu.  Powierzchnia objęta planem: 54 ha. 

2. Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego                                   
na zakończeniu ulicy Nadmorskiej, realizacja Uchwały Rady nr XII/144/2015 z dnia 10.12.2015r. Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu ulicy Nadmorskiej uchwalona 
została przez Radę Miejską w Łebie w dniu 12 października 2018r. Uchwałą Nr XLII/498/2018, ogłoszoną  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 4556  z dnia 21 listopada 2018r. Celem planu była możliwość pozyskania 
inwestora realizującego całoroczny hotel. Plan zwiększył parametry zabudowy, w tym parametry wysokości (7 kondygnacji 
nadziemnych, jednak nie wyżej niż 22m). Powierzchnia objęta zmianą planu: 22,8 ha. 

3. Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łeba - Sienkiewicza III", realizacja uchwały Rady 
Miejskiej w Łebie Nr XXIII/289/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku. Miejscowy plan został uchwalony przez Radę Miejską w Łebie       
w dniu 14 listopada 2018r. Uchwałą Nr XLIII/505/2018. Miejscowy plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Pomorskiego poz. 5112  z dnia 14 grudnia 2018r.   Celem planu było zwiększenie parametrów zabudowy, w tym wysokości 
(dachy strome 15m, dachy płaskie 13,5m,  dominanty architektoniczne 16,5m). Powierzchnia objęta zmianą planu: 0,45 ha. 

Powierzchnia Gminy objęta miejscowymi planami to 305,9524 ha – co stanowi 18,4717% powierzchni Gminy. 
W 2018r. nie było uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowych miejscowych planów, była kontynuacja                                
5  miejscowych planów będących w opracowaniu. 

 
5.3. Zasoby materialne/lokalne  gminy. 
5.3.1. Gminny program rewitalizacji ( art.14  ustawy o rewitalizacji )  ew. lokalny program 

rewitalizacji ( art.18 ust.2 pkt 6usg ) 
Lokalny Program Rewitalizacji wykonany został  przez „Pracownię Urbanistyczną Gabrieli Rembarz” w październiku 2006 r. 
Dokument ten został  przyjęty Uchwałą Nr 484/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Powyższy Plan został wykonany na potrzeby Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 . W ramach tego programu została zmodernizowana ul. 
Kościuszki - obecny deptak śródmieścia. 

Na terenie miasta Łeba obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Łeba do roku 2020 przyjęty Uchwałą                       
Nr XXIX/360/2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 maja 2017 r. 
Lokalny Program Rewitalizacji  określił cel operacyjny: I.6. Podwyższenie standardu życia mieszkańców poprzez rozwój 
infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej miasta i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i 
wykluczonych społecznie.  W kierunkach działań I.6 i III.1 określił przesiedlenie mieszkańców wykluczonych bądź zagrożonych 
wykluczeniem społecznym do mieszkań socjalnych na obrzeżach miasta. Burmistrz wydał decyzję nr 2/2018 z dnia 27.02.2018r. 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych z 
lokalami socjalnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łebie na działkach numer: 841/9, 
824/2, 836/8, 1697, 1699, 1701 obr.1. Na podstawie decyzji sporządzony został projekt i wydane zostało pozwolenie                           
na budowę dla Gminy Miejskiej w Łebie nr 445/18 z 22.10.2018r. dotyczące w/w inwestycji . Rozpoczęcie budowy koniec 
2018r. (wykonanie fundamentów). Następnie  Burmistrz wydał decyzję nr 1/2019 z dnia 12.02.2019r. o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych na 
działkach numer: 1697, 1699, 824/2, 841/9, 841/4 obr.1 położonych w Łebie, która będzie zasilała w energię ww. inwestycje. 
Zgodnie z celem operacyjnym III.1 rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna terenów zdegradowanych oraz poprawa 
dostępności komunikacyjnej do ośrodków ponadlokalnych, do rejestru zabytków wprowadzono ruiny kościoła św. Mikołaja                    
w Łebie, przeprowadzono również badanie archeologiczne oraz w 2018 r. wykonano konserwatorskie zabezpieczenie ruin.                      
Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowano obiekty publiczne, w szczególności Bibliotekę Miejską i Szkołę Podstawową 
poprzez budowę wind, wykonanie czy dostosowanie sanitariatów. 
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Zgodnie z celami operacyjnymi: 
I.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
I.2. Wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej wszystkich mieszkańców Łeby 
I.3. Rozwój usług zdrowotnych i socjalnych celem zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców, promowany jest 
rodzinny model życia poprzez organizowanie różnych form integracji rodzin i społeczności lokalnych tj. festyny, wieczorki, 
imprezy kulturalne , warsztaty. 
 
a) zagospodarowanie terenów portowych, powojskowych, kolejowych, Rąbki, terenów otuliny Słowińskiego Parku 
Narodowego 

Obszary wymienione w tym działaniu są terenami niezamieszkałymi (tereny portowe, powojskowe) lub zamieszkałymi                          
w niewielkim stopniu (tereny kolejowe, Rąbka). Wprowadzenie do tej grupy terenów otuliny SPN jest nieuzasadnione, ponieważ 
cały obszar miasta łącznie z terenami zamieszkałymi jest położony w otulinie SPN. Działania w roku 2018 polegały                           
na wykonywaniu niezbędnych działań formalno-prawnych w celu ich przygotowania pod zamierzenia inwestycyjne                                            
w szczególności: 

TERENY PORTOWE 
- przygotowanie do sprzedaży działki nr 365/88 obr.2 z przeznaczeniem pod stację wzmacniającą dla potrzeb podmorskiego 
kabla teletechnicznego (światłowodu) – wydzielenie geodezyjne, wycena, postepowanie przetargowe, zgoda Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
- prowadzenie negocjacji z potencjalnym inwestorem w zakresie utrzymania dawnej stacji paliw LOTOS w Porcie Jachtowym                         
w Łebie, 
- uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części 
miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba – Park Nadmorski” 
(uchwała z dnia 11 września 2018 r. nr XLI/484/2018 Rady Miejskiej w Łebie (Dz.Urz.Woj.Pom.poz.3766)). Obszar planu 
obejmuje wschodnią stronę portu morskiego Łeba, 
- kontynuowanie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba – ul. Turystyczna” 
obejmującego swym zasięgiem zachodnią część portu morskiego Łeba, 
- skierowanie wniosków inwestycyjnych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych 
opracowywanego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, 

TERENY POWOJSKOWE 
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu                      
ul. Nadmorskiej (Uchwała nr XLII/498/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 12 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.                       
poz. 4556), 
- prowadzenie negocjacji z inwestorami przygotowującymi się do realizacji inwestycji na obszarach powojskowych w zakresie 
zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych dotyczących dostawy wody i odbioru ścieków, 
 
TERENY KOLEJOWE 
Prace nad koncepcją zagospodarowania terenów przy ul. Plac Dworcowy zakończyły się przed rokiem 2018 ze względu              
na odmowę uzgodnienia rozwiązań projektowych przez PKP PLK (do ubiegłego roku nie zakończyły się prace koncepcyjne                  
dla projektu przygotowywanego przez PKP S.A. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 odcinek Lębork – Łeba” od km 101,260               
do km 133,919 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oprac. SYSTRA S.A., co warunkuje uzgodnienie rozwiązań proponowanych 
przez gminę). 
W roku 2018 wykonano jedynie jedno zadanie inwestycyjne na tym terenie – montaż wiaty przystankowej 
 
RĄBKA 
W roku 2018 nie wykonywano na obszarze Rabki zadań inwestycyjnych. 
W związku z wygaśnięciem poprzednio zawartego porozumienia w dniu 29 marca 2018 r. zawarto kolejne porozumienie 
mediacyjne ze Słowińskim Parkiem Narodowym w sprawie zasad udostępniania terenów gminnych położonych w obszarze 
Parku na cele przewozów turystycznych. 
 
b) rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta 
Działanie to tematycznie mieści się w pozostałych działaniach, tym bardziej, że pojęcie „rewitalizacji” jako termin prawny 
zostało wprowadzone do stosowania ustawą o rewitalizacji, czyli po wejściu w życie Strategii. 
Działanie jest zapisane bardzo ogólnie, wobec czego możliwe jest zaliczenie do niego wszelkich projektów, w szczególności 
remontowo-modernizacyjnych (drogi, skwery, infrastruktura podziemna, urządzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw). 
Poniżej przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 na obszarach problemowych wyodrębnionych                  
w Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR): 
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Obszar problemowy LPR / Nazwa zadania Plan Wykonanie 
ŚRÓDMIEŚCIE I   

Modernizacja ul. Powstańców Warszawy 5 869 000 4 947 799 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Biblioteka 
Miejska 

1 828 000 1 808 436 
560 356 559 887 

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (przy MOPS) na archiwum 
Urzędu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza 1 400 000 781 489 

Urządzenie  Parku Misjonarzy Oblatów – III etap końcowy 
700 000 698 331 
296 004 274 695 

Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie (system odwadniający              
z przepompownią) 100 000 99 953 

Modernizacja ul. Plac Dworcowy- dokumentacja projektowa 15 000 14 760 
Utwardzenie dróg gruntowych z płyt rozbiórkowych – ulica boczna od ul. 
Powstańców Warszawy (dz.74/2) na zapleczu bloku mieszkalnego przy 
ul.1Maja 

35 000 35 000 

Maszty flagowe przed budynkiem Urzędu  Miejskiego 8 000 7 805 
ŚRÓDMIEŚCIE II   

Przebudowa ul. Pocztowej 600 000 564 846 
Modernizacja budynku OSP – dokumentacja projektowa 32 000 31 980 
ŁEBA-PÓŁNOC   

Modernizacja ul. Matejki i ul. Sosnowej do ul. Nadmorskiej wraz                           
z budową chodnika w ul. Matejki 1 690 000 1 686 135 

Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej 31 000 31 000 
ŁEBA-NOWĘCIN   

Przebudowa drogi ul. Paderewskiego 1 510 000 1 503 083 
Budowa budynku socjalnego 425 000 424 918 
Utwardzenie dróg gruntowych z płyt rozbiórkowych – ulica Spokojna 60 000 60 000 
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości 10 000 10 000 
ŁEBA-POŁUDNIE   

Modernizacja placu zabaw przy al. św. Jakuba (Park Jana Pawła II) 92 000 90 351 
Budowa placu zabaw przy ul. Jagiellońskiej 30 000 21 300 
Budowa witacza z betonu architektonicznego 46 000 45 938 
Ogrodzenie cmentarza komunalnego 30 000 16 337 
 
Przesiedlenie mieszkańców wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym do mieszkań socjalnych na obrzeżach 
miasta 
Działanie było realizowane w roku 2018 poprzez rozpoczęcie budowy budynku socjalnego 12-lokalowego przy ul. Nowęcińskiej 
w Łebie (zaplecze ul. Bałtyckiej). 
W roku 2018 wykonano znaczącą część przedsięwzięć infrastrukturalnych, wykazanych w LPR jako uzupełniające, których 
wykonanie umożliwia późniejszą realizację przedsięwzięć podstawowych: 
- rozbudowa budynku MOPS wraz z wydzielonym mieszkaniem kryzysowym. 
- przebudowa ul. Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Zielonej do 1 Maja, 
- rozbudowa z termomodernizacją budynku Biblioteki Miejskiej. 
W zmodernizowanym obiekcie Biblioteki Miejskiej przeznaczono znaczną część pomieszczeń na I piętrze dla organizacji 
pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych: 
pomieszczenie nr P1.13 o pow. 11,98 m2 (dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku), 
pomieszczenie nr P1.03 o pow. 15,15 m2 (dla Klubu "Niezapominajka"), 
pomieszczenie nr P1.12 o pow. 19,61 m2 (dla Zespołu "Jantar"). 
pomieszczenie ogólnodostępne nr P1.07 o pow. 40,72 m2 
pomieszczenie kuchenne nr P1.08 o pow. 13,08 m2 
2 łazienki nr P1.12 (dla niepełnosprawnych) o pow. 4,93 m2 i P1.09 o pow. 7,80 m2 
wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów, 
- urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów (III Etap). 
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5.3.2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (min. 5 -letni) 
 
W Gminie Miejskiej Łeba do roku 2018 nie został opracowany Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Plan 
ten został opracowany w roku 2019. 
W 2018 r. zostały oddane do użytku i wynajęte kolejne 4 pomieszczenia tymczasowe. Łącznie w zasobie Gminy jest obecnie                
9 pomieszczeń tymczasowych. 
 

5.3.3. Plan wykorzystania zasobu nieruchomościami gminnych (art. 23 i 25 ugn) 
 
Zasób lokali mieszkalnych ( socjalnych i komunalnych ) nie uległ zmianie, w stosunku do roku poprzedniego. W zasób stanowią  
3 lokale komunalne oraz 30 lokali socjalnych. 
 

5.3.4. Program opieki nad zabytkami ( art. 87 ustawa o ochronie zabytków) 
W roku 2018 zakończone zostały starania, wsparte przez Burmistrza Miasta Łeby, o wpisanie do rejestru zabytków elewacji 
frontowej budynku przy ul. Kościuszki 86, stanowiącej współwłasność osób fizycznych – nr rejestru A-1963 (Decyzja PWKZ                     
z dnia  7.12.2018 r. L.dz. ZND-I.5140.16.2018.MK). 
W celu ochrony zabytków roku 2018 wykonano szereg działań związanych z ochroną zabytków w szczególności: 
- przejęto na podstawie umowy darowizny od Skarbu Państwa działkę nr 1/14 obr.2 , na której znajdują się ruiny kościoła p.w. 
św. Mikołaja (akt notarialny Rep 1202/2018 z 23.02.2018 r.), 
- wykonano prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin kościoła św. Mikołaja, 
- uzyskano pozwolenie PWKZ na kontynuację w latach 2018-2019 badań archeologicznych poprzedzających prace 
konserwatorskie przy zabytku ruin kościoła św. Mikołaja i przeprowadzono kolejny etap badań (decyzja WUKZ L.dz. 
ARD.5161.113.2018.PK z dnia 20.08.2018 r.), 
- prowadzono prace budowlane pod nadzorem WUKZ w rejonie Parku Oblatów, Biblioteki Miejskiej, ul. Powstańców Warszawy 
i zaplecza Urzędu Miejskiego (budynek MOPS i drogi wewnętrzne), 
- Rada Miejska w Łebie Uchwałą Nr XLIII/504/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. określiła nowe zasady udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się                   
w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Łeby (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4738), 
- udzielono z budżetu miasta dotacji w wysokości 20.910 zł na prace restauratorskie prospektu organów w kościele                             
p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie. 
 

5.4. Infrastruktura komunalna 
 
5.4.1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego ( art.9 uptz) 
Gmina o liczbie mieszkańców do 50.000 nie ma ustawowego obowiązku opracowywania planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego. Gmina  ma fakultatywną możliwość opracowania takiego planu na podstawie  art. 9 ust.2 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2016 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Łebie takiego aktu prawa miejscowego na obszarze miasta nie uchwaliła. Plan ten zajmuje się problematyką publicznego 
transportu zbiorowego t.j. powszechnie dostępnego regularnego przewozu osób wykonywanego w określonych odstępach 
czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. W gminie miejskiej Łeba ze 
względu na jej wielkość, istotne zróżnicowanie potrzeb przewozowych w sezonie letnim i poza nim , bogatą ofertę przewozów 
okazjonalnych w sezonie letnim a także ze względów finansowych nie ma potrzeby organizacji miejskiej komunikacji publicznej. 
Pod ewentualne potrzeby  przedsiębiorców prywatnych prowadzących usługi transportowe wyznaczono/ wybudowano kilka 
przystanków komunikacji publicznej. Do czerwca 2018 r. część wykorzystywana była dla potrzeb dowozu uczniów do 
gimnazjum przy ul. Nadmorskiej. Rozważana jest możliwość wyznaczenia przystanku komunikacji publicznej w Rąbce.  
Istotniejszą kwestia jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji publicznej z Łeby do węzła przesiadkowego w Lęborku. Miedzy 
innymi tą problematyką zajmuje się Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lęborskiego 
(http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/1352/oryginal/Printable.html). 
 

5.4.2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
(art. 21 uzzwizoś – przedsiębiorstwo) 

 
W Gminie Miejskiej Łeba  funkcjonują dwie spółki. 
1. Spółka Wodna „Łeba” zajmuje się rozwojem, modernizacją i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Łebie oraz siecią kanalizacji 
sanitarnej. Spółka ta funkcjonuje na w oparciu o Prawo wodne i nie jest zobligowana do wykonania zapisów art. 21 ustawy               
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z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 
W 2018 r. Spółka Wodna  „Łeba” wykonała : 
Modernizację dwóch przepompowni ścieków tj. na ul. Jachtowej i na ul. Tysiąclecia. 
Kanalizację sanitarną w Al. Św. Mikołaja składającą się sieci z rur PVC o średnicy : 
- Ø200 mm – 185 mb 
- Ø250mm – 601 mb 
- Ø400 mm – 20 mb 
- Ø500 mm – 200mb 
Studnie  rewizyjne – 30 szt 
Grawitacyjną kanalizację sanitarną  o Ø400mm – 93 mb 
Studnie rozprężną szt 1 
Studnię rewizyjną – 3 szt 
Studnię kanalizacji systemowej  Ø400 mm szt 3 
Przepompowni ścieków – 1 kpl 
 
2. Rozwojem, modernizacją i eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej zajmuje się Przedsiębiorstwo  
Wodociągowe „Łeba-Wicko” sp. z o.o. z siedzibą w Nowęcinie. Spółka ta nie amortyzuje majątku, z którego korzysta, a zatem 
nie ma planów inwestycyjnych w tym zakresie. Gmina Miejska Łeba posiada 50% udziałów w tej spółce. 
W 2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba – Wicko” wykonało między innymi następujące prace naprawczo – 
modernizacyjne: 
- wymieniono kolektor główny na stacji uzdatniania wody w Nowęcinie 
- wymieniono kolektory kanałowe do Nowęcina i Łebieńca 
- wykonano kompletny serwis sprężarek 
- wymieniono falownik i sterownik w stacji podnoszenia ciśnienia w Dychlinie 
- wymieniono opomiarowanie na ujęciach wody, na stacji uzdatniania wody włącznie z wyjściami we wszystkich kierunkach 
- wykonano przewiert  sterowany  pod al. św. Jakuba na wysokości ogródków działkowych 
- wykonano remont pokrycia dachowego na obiekcie stacji uzdatniania wody nad pomieszczeniami biurowo – socjalnym  oraz 
warsztatowymi 
- wykonano rozbiórkę komina 
- wykonano naprawę połączenia agregat – sieć – agregat 
- zainstalowano odpowietrznik na kolonię Szczenurze 
- zakupiono system zabezpieczeń UPS do szafy sterowniczej  agregat – sieć 
- wykonano system oświetlenia dyżurki oraz korytarzy na suw 
- wykonano naprawę monitoringu w stacji uzdatniania wody. 
 
W 2018  Przedsiębiorstwo zainstalowało 413 wodomierzy wolumetrycznych. 
Obie spółki wykonują czynności modernizacyjne i eksploatacyjne powierzonego im majątku gminnego. Wykonane inwestycje i 
roboty remontowe zostały przedstawione w rozdziale IX. niniejszego opracowania. 
 

5.5. Środowisko. 
5.5.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE) 

Plan gospodarki niskoemisyjnej nie został zdefiniowany w przepisach prawa (obowiązku stworzenia planu gospodarki 
niskoemisyjnej nie wymuszają ustawy). Jest to decyzja rad gmin i społeczności lokalnych, które dostrzegają korzyści wynikające 
ze sporządzenia takiego dokumentu, będącego swego rodzaju planem gospodarczym. Miał on być kluczowy przy ubieganiu się 
o środki    finansowe w perspektywie lat 2014-2020. PGN odzwierciedla sytuację energetyczną gminy, działania poprawiające 
efektywność energetyczną na najbliższe lata, wpływające na ochronę klimatu, zmniejszenie emisji CO2, wykorzystanie energii 
odnawialnej, poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców. 

Z dniem 4 lutego 2019 r. wprowadzony zostaje do polskiego systemu prawnego nowy termin „gminny program niskoemisyjny” 
(Art.11b Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 966 z 
późn.zm.). Jest to kluczowy dokument w fazie ubiegania się o środki pomocowe z  Funduszu Termomodernizacji i Remontów. 
Gminny program niskoemisyjny jest już aktem prawa miejscowego. Gmina Miejska Łeba w chwili obecnej nie spełnia co 
najmniej jednego w wymaganych kryteriów otrzymania wsparcia z Funduszu , o którym mowa w  Art.11c ust.1 pkt 1 ustawy a 
więc opracowanie gminnego programu niskoemisyjnego jest niecelowe. Zgodnie z w/w ustawą gminny program niskoemisyjny 
musi być zgodny z planem gospodarki niskoemisyjnej. Wydaje się celowe podjęcie działań zmierzających do aktualizacji planu 
gospodarki niskoemisyjnej tak aby obejmował on graniczne lata 2020 i 2030 (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 
2030. Trzecia fala nowoczesności”). 
Problem stanowi jednakże określenie wymagań aktualizacji PGN. 
Można posiłkować się tu wytycznymi NFOŚ: 
http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1328/1/4/szczegolowe_zalecenia.pdf 
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http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1328/1/4/lista_sprawdzajaca_beneficjenta_zawartosci_pgn.pd
f 
i zaleceniami instytucji zarządzającej RPO w obecnej perspektywie t.j. wymaganie pozytywnej weryfikacji PGN przez doradcę 
energetycznego wyznaczonego przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Łeba na lata 2015-2023 przewidywał konieczność realizacji niżej 
wymienionych przedsięwzięć: 
a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie, Gimnazjum Łeba, Szkoła 
Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Budynek Urzędu Miejskiego w Łebie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum 
Pomocy Rodzinie, Centrum Informacji Turystycznej, Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Budynek socjalny przy al. św. 
Mikołaja, Kino Rybak), 
b) budowa termooszczędnych budynków mieszkalnych (budownictwo socjalne); 
c) Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych na urządzenia efektywniej wykorzystujące energię, 
d) Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych 
e) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (oświetlenie energooszczędne), 
f) Modernizacja/przebudowa ulic i chodników wraz z budową ścieżek rowerowych 
g) Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych innych osób, 
h) Modernizacja przedsiębiorstw i placówek usługowych w kierunku energooszczędnym 
i) akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy, mające na celu oszczędzanie energii, 
j) promocja energooszczędnych urządzeń w gospodarstwach domowych, 
k) lekcje edukacyjne dotyczące oszczędności energii oraz korzyści płynących z efektywnych energetycznie zachowań , 
l) promocja „zielonych” zamówień publicznych, 
m) organizacja „dni otwartych" w Urzędzie Gminy, podczas których będzie można uzyskać porady w zakresie planowanych 
przez mieszkańców inwestycji związanych z termomodernizacją budynków, 
n) uwzględnianie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną 
z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa stałe, 
o) badania kontrolne emisji CO2 na obszarze miasta Łeby 
 
Z wyżej wymienionych zadań w roku 2018 wykonano: 
a) termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie. W fazie realizacji znajduje się przebudowa i rozbudowa 
z termomodernizacją budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
b) w roku 2018 rozpoczęto budowę budynku komunalnego 10-lokalowego przy ul. Nowęcińskiej w Łebie (8 lokali socjalnych,            
2 lokale komunalne). Budynek budowany z zachowaniem obowiązujących standardów w zakresie termooszczędności. 
Ogrzewanie budynku gazem LNG. 
c) W roku 2018 wymieniono urządzenia grzewcze w budynku Biblioteki Miejskiej (piec gazowy).. W budynkach użyteczności 
publicznej zakupiony sprzęt IT (sieć LAN, Wifi, sprzęt komputerowy i biurowy) wspiera różne technologii oszczędzania energii. 
d) W roku 2018 zmodernizowano oświetlenie w obiekcie Biblioteki Miejskiej, 
e) W ramach przebudowy ul. Paderewskiego, Matejki, Sosnowej, Powstańców Warszawy (Etap I), Pocztowej zainstalowano 
oświetlenie uliczne ze źródłami światła w technologii LED, 
f) W ramach przebudowy ulic j.w. wykonane zostały ciągi jezdne i piesze bez wyznaczenia w ich pasie ścieżek rowerowych                 
ze względu na ograniczenia terenowe, 
g) W 2018 r. kontynuowano realizację Uchwały Nr XVII/209/2016 Rady Miejskiej W Łebie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie 
zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łeby dla podmiotów uprawnionych na 
dofinansowanie zadań związanych z wymianą starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne. 
W związku z powyższym przeprowadzono kolejną edycję programu „Czyste Powietrze Łeby”. Złożono również wniosek                         
do WFOŚiGW w Gdańsku o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w roku 2018 z programu „Czyste powietrze 
Pomorza”. W dniu 29.06.2018 r. WFOŚiGW w Gdańsku w związku z wprowadzeniem programu rządowego „Czyste powietrze” 
unieważnił konkurs „Czyste powietrze Pomorza”. WFOŚiGW zdecydował o dofinansowaniu z programu wyłącznie 
przedsięwzięć   w budynkach wielorodzinnych.  Ostatecznie w roku 2018 dofinansowano ze środków gminy 6 projektów w 
budynkach jednorodzinnych na ogólna kwotę 22.426 zł. Z WFOŚiGW uzyskano dodatkowe dofinansowanie 5.000 zł na 
przedsięwzięcia realizowane w budynkach wielorodzinnych. 
h) Modernizacja przedsiębiorstw i placówek usługowych w kierunku energooszczędnym 
Brak danych o przedsięwzięciach realizowanych w roku 2018. 
i) akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy, mające na celu oszczędzanie energii 
Poprzez wewnętrzne systemy informacyjne urzędnicy są informowani o konieczności podejmowania na swych stanowiskach 
pracy działań oszczędzających energię (regulacja temperatury w pomieszczeniach, wyłączanie zbędnych odbiorników prądu 
itp.). 
j) promocja energooszczędnych urządzeń w gospodarstwach domowych, 
Brak danych o przedsięwzięciach realizowanych w roku 2018. 
k) lekcje edukacyjne dotyczące oszczędności energii oraz korzyści płynących z efektywnych energetycznie zachowań , 
Brak danych o przedsięwzięciach realizowanych w roku 2018 
l) promocja „zielonych” zamówień publicznych 
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Nie wprowadzono unijnych kryteriów środowiskowych „zielonych” zamówień publicznych (EU GPP Criteria) 
(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia/kryteria-srodowiskowe-gpp) 
jak oceny cyklu życia (LCA), pomiarów śladu węglowego, wymogów zwiększenia udziału materiałów z recyklingu itd. Ze względu 
na skalę przedsięwzięć realizowanych na obszarze miasta stosowanie zasad tzw „zielonych” zamówień jest ekonomicznie i 
środowiskowo nieuzasadnione być może z wyjątkiem największych  przedsięwzięć infrastrukturalnych. 
m) organizacja „dni otwartych" w Urzędzie Miejskim, podczas których będzie można uzyskać porady w zakresie planowanych 
przez mieszkańców inwestycji związanych z termomodernizacją budynków. 
W 2018 r. nie organizowano w Urzędzie Miejskim spotkań poświęconych tej tematyce. 
W 2018 r. z inicjatywy Ministerstwa Środowiska realizowany był cykl spotkań informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania 
dofinansowania w ramach programu rządowego „Czyste Powietrze”. W Łebie spotkanie odbyło się 25 września 2018 r.              
w Centrum Kultury i Formacji Boleniec przy al. Świętego Jakuba 25. 
n) uwzględnianie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zaopatrzenia w energię 
cieplną z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa stałe 
W MPZP uchwalonych w roku 2018 zawarto następujące zapisy dotyczące tej problematyki: 
- Uchwała Nr XLI/484/2018 Rady Miejskiej W Łebie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: 
Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba - Park Nadmorski” (Dz. Urz. Woj. Pom. poz.3766): 
„§ 11. Zasady obsługi inżynieryjnej oraz gospodarki odpadami, modernizacji, rozbudowy i budowy sieci infrastruktury 
technicznej … 
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło na obszarze planu ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych niskoemisyjnych lub 
bezemisyjnych źródeł ciepła”. 
- Uchwała Nr XLII/498/2018 Rady Miejskiej W Łebie z dnia 12 października 2018 r.sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu ul. Nadmorskiej 
(Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 4556): 
„§16 
5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
1) Stosować rozwiązania indywidualne (źródła lokalne) w oparciu o ekologiczne niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej 
opalowy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa, pompy cieplne lub inne odnawialne źródła energii bezpieczne ekologicznie. 
Dopuszcza się stosowanie drewna opałowego. Zakaz stosowania paliw stałych, nieekologicznych; 
2) Zaleca się korzystanie z odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii”. 
o) badania kontrolne emisji CO2 na obszarze miasta Łeby, 
Celem strategicznym realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Łeba na lata 2015-2023 jest redukcja emisji 
dwutlenku węgla (CO2) o 20% do 2020 r. w stosunku do przyjętego roku bazowego (2006) z wyłączeniem emisji z sektora 
przemysłowego. Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie wynikiem zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Miejskiej Łeba. 
Łączna oszacowana wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miejskiej Łeba w roku bazowym 2006 wyniosła 23.013 
Mg C02. Łączna oszacowana wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miejskiej Łeba w roku kontrolnym 2013 
wyniosła 21.348 Mg CO2. 
W roku 2018 nie wykonywano szacowania wielkości emisji CO2. 
5.5.2. Program ochrony środowiska (art. 17 Poś) 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019  został przyjęty Uchwałą                           
Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 czerwca 2012 r. 
Przeprowadzona analiza SWOT ukazała potencjalne zagrożenia w dziedzinie ochrony środowiska na terenie Gminy Miejskiej 
Łeba oraz kierunki działań jakie powinny być podejmowane w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i towarzyszącej 
mu infrastruktury technicznej. 
Głównym celem Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2016 – 2019 jest: 
„Zrównoważony rozwój Miasta Łeba ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i racjonalnym korzystaniu z cennych 
zasobów przyrodniczych” 
Na podstawie zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji oraz oceny stanu środowiska, 
utworzono cele, kierunki interwencji oraz zadania. 
Cele, kierunki interwencji i zadania w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
muszą pozostawać w ścisłej korelacji z dokumentami strategicznymi i programowymi wyższego szczebla administracyjnego. 
Jednocześnie Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łeby stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej 
w gminie. Głównym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do 
gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez właściwe zarządzanie 
środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacja, a także stworzyła warunki 
wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 
Miasto Łeba sukcesywnie realizuje zadania, kładąc szczególny nacisk na modernizację sieci, dróg, remonty chodników, 
termomodernizację, wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania zakazu spalania 
odpadów w paleniskach domowych  oraz inwestycje w zakresie utrzymania terenów zielonych. 
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5.5.3. Program opieki nad zwierzętami 
Co roku Radzie Miejskiej w Łebie przedstawiany jest Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łeba. 
Podstawą tego dokumentu jest art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz art. 11a  ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 
Program ten wskazuje zadania priorytetowe do których należą : 
- ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych , w szczególności psów                       
i kotów, 
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z ternu miasta Łeby, 
- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, a tym ich dokarmianie, 
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
- odławianie bezdomnych zwierząt, 
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej , w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
- edukacja mieszkańców Łeby w zakresie opieki nad zwierzętami, 
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu miasta Łeby. 
 
Każdy program wskazuje środki finansowe na realizacje zadań priorytetowych oraz  jednostki realizujące założenia programu. 

 
5.5.4. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

miasta Łeby 
Zgodnie z Art.19 ust.1 i 8 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 755 z późn.zm.) gmina 
opracowuje i uchwala projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń nie 
jest aktem prawa miejscowego. Plan założeń opracowuje się na okres co najmniej 15 lat. 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łeby” uchwalony Uchwała Nr 
XVI/116/07 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.12.2007 r. opracowano z perspektywą do roku 2025. Projekt powinien być 
aktualizowany w okresach nie dłuższych niż 3 lata. Aktualizacja projektu na lata 2015-2030 została wykonana w roku 2015 
jednakże ze względu na brak pozytywnej opinii Zarządu Województwa Pomorskiego odstąpiono od przedłożenia jego do 
uchwalenia Radzie Miejskiej. Zważywszy na  upływ czasu, zdeaktualizowanie się części założeń oraz konieczności uwzględnienia 
Długookresowej Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” wydaje się konieczne przystąpienie do 
aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łeby                                   
z perspektywą 2020-2030 z perspektywą 2035 

5.5.5. Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta 
Łeba na lata 2012 – 2032 

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Łeba na lata 2012 – 2032 przyjęty Uchwałą nr 
XX/178/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 czerwca 2012 r.). 
Gmina Miejska Łeba w roku 2018 ubiegała się o pozyskanie dotacji na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, 
transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest udzielanej przez WFOŚiGW. Pismem                     
z dnia 25.05.2018 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował                       
o zawieszeniu naboru wniosków w ramach konkursu. 
Do końca realizacji „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Łeba na lata 2012 – 
2032”, wg aktualnej inwentaryzacji pozostało do usunięcia ok. 110,21 Mg  niebezpiecznych dla zdrowia odpadów. 

 
5.6. Polityka społeczna 
 

5.6.1. Strategia  integracji i rozwiązywania problemów społecznych (art. 16a i 17 ups) 
Łebska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2021 przyjęta uchwałą nr XLII/377/2010 Rady Miejskiej 
w Łebie z dnia 27.09.2010r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie obok zadań własnych, zleconych  i powierzonych 
realizuje zapisy  Łebskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2011-2021. 
Pomoc społeczna realizowana przez MOPS w Łebie  skierowana jest  do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej i ma na celu podejmowanie działań umożliwiających im życiowe usamodzielnienie oraz integrację ze środowiskiem. 
Jako zadania priorytetowe uznać należy: 
1) stałe podnoszenie jakości świadczonych usług; 
2) zapewnienie warunków życia na podstawowym poziomie; 
3 zaspokajanie tych potrzeb rodzin i osób, które nie mogą być zaspokajane samodzielnie; 
4) przeciwdziałanie negatywnym skutkom lub minimalizowanie wpływu tych czynników (problemów), które nie mogą być 
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usunięte lub zmienione; 
5) usamodzielnienie poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności we współpracy z rodziną; 
6) przeciwdziałanie i niwelowanie skutków negatywnych zjawisk społecznych; 
7) tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania rodziny; 
8) umacnianie wśród rodzin postaw aktywności i przedsiębiorczości mających na celu zmianę stylu życia; 
9) zwiększenie ilości osób uczestniczących w aktywnych formach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez udział                   
w pracach społecznie użytecznych, projektach POKL; 
10) aktywizowanie społeczności lokalnej, wytwarzanie w niej poczucia przynależności do swojego miejsca zamieszkania                         
i lokalnej grupy; 
11) wzmocnienie współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej. 
Przyznawanie świadczeń finansowych z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest rozumiane jako wsparcie                             
w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klienta. Uzyskanie pomocy materialnej, uzależnione jest  od 
podjęcia współpracy klienta z pracownikiem socjalnym w przezwyciężaniu przyczyn własnej trudnej sytuacji bytowej. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie na przełomie ostatnich 3 lat tj. 2016, 2017, 2018 realizował wspólnie                              
ze Starostwem Powiatowym w Lęborku 2 programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a mianowicie: 
1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”, 
2. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”. 
Projekty skierowane były  do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością,                
100% nieaktywnych zawodowo- niezarejestrowanych w PUP. Celem była poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji 
zawodowej i społecznej klientów instytucji integracji społecznej poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji 
społeczno-zawodowej, w oparciu o ścieżkę integracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika. Aktywizacja społeczno- 
zawodowa obejmuje działania: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne i obywatelskie indywidualne i grupowe, 
zajęcia edukacyjne i uspołeczniające, zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, integracja 
uczestników i otoczenia, szkolenia i kursy zawodowe, staże zawodowe, działania związane z KIS (tworzenie miejsc aktywizacji   
w nowoutworzonych strukturach). Celem projektów była poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej (co 
bezpośrednio wpłynie na ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY) przez wdrażanie kompleksowych 
rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i stworzonych indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia na podstawie 
indywidualnej diagnozy. 
 
Prawidłowo funkcjonująca rodzina 
W ramach tego celu Zespół Interdyscyplinarny w Łebie  działający przy ośrodku wspólnie z parafiami - Św. Jakuba Apostoła               
i Wniebowzięcia NMP w Łebie 31 maja 2018r. na festynie rodzinnym  przeprowadził akcję informacyjną ws. zapewnienia 
łatwego dostępu do źródeł informacji dla osób dotkniętych przemocą; przeznaczonych dla osób szukających wsparcia                              
w środowisku lokalnym; dotkniętych problemem przemocy domowej i/lub uzależnień; przeprowadzał dystrybucję ulotek/ 
materiałów edukacyjnych w tym przedmiocie. Do dystrybucji została także zaangażowana młodzież w wieku szkolnym. 
W miesiącach październiku i listopadzie 2018r.  została przeprowadzona mini kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy 
domowej dedykowana do uczniów Szkoły Podstawowej w Łebie oraz opiekunów / rodziców młodzieży . Kampania polegała na 
ogłoszeniu konkurs plastycznego dla uczniów klas od IV do VIII Szkoły Podstawowej pod hasłem „Rodzina bez Przemocy”.                       
W związku z konkursem plastycznym opracowano 2 rodzaje ulotek informacyjno – edukacyjnych o tematyce przemocy , 
odpowiednich dla uczniów klas młodszych oraz od IV - VIII i rodziców . Ulotki dla opiekunów / rodziców dzieci zostały 
dystrybuowane w trakcie wywiadówek szkolnych bezpośrednio przez wychowawców klas. 
Dnia 19.XI.2018 r., który jest „Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci” w Szkole Podstawowej w Łebie 
zorganizowano wystawę nagrodzonych prac , tematyczny apel w trakcie , którego członkowie ZI i przedstawiciele Policji 
wręczali nagrody nagrodzonym uczestnikom konkursu. Nagrody zostały zakupione ze środków ZI oraz Kds. RPA w Łebie . 
Przebieg i cel kampanii został także przedstawiony w lokalnej prasie „ Łebskim Biuletynie Informacyjnym”. 
 
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej . 
Działania były realizowane nie tylko w ramach  wymienionych w pkt 1  programów współfinansowanych z EFS, ale także działań 
klubu integracji społecznej w Łebie działającego przy ośrodku poprzez spotkania i warsztaty z psychologiem i indywidualne 
rozmowy klientów z psychologiem oraz prowadzone działania środowiskowe jak również pracę socjalną pracowników 
socjalnych ośrodka. 
W ramach indywidualnej pracy socjalnej pracownicy socjalni podejmowali działania, które można podzielić na następujące 
grupy: praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków materialnych, która jest realizowana m.in. poprzez pomoc                   
w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, 
pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego , dodatku energetycznego, a także informowanie rodzin i osób o możliwościach 
skorzystania z innego rodzaju ulg oraz motywowaniu do skorzystania z uprawnień. To także pomoc w racjonalnym 
gospodarowaniu budżetem – hierarchizowanie potrzeb. 
Praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych , która jest realizowana m.in. poprzez pomoc w załatwianiu 
formalności związanych z uregulowaniem sytuacji mieszkaniowej (wniosek o przydział mieszkania, umorzenie zaległości itp.). 
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To również pomoc w dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (złożenie wniosku o dofinansowanie), 
pomoc w zakupie czy wymianie sprzętu domowego. W przypadku bezdomnych pomoc w uzyskaniu schronienia w placówce 
stacjonarnej. 
Praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, której celem jest zapewnienie opieki osobom starszym                                 
i niepełnosprawnym. To pomoc w organizowaniu czasu wolnego tym osobom. Praca socjalna w stosunku do tych osób jest 
realizowana poprzez budowanie systemu wsparcia środowiskowego niezbędnego do prawidłowego  funkcjonowania                            
w środowisku (wolontariat) . to również pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz udzielanie informacji                                  
o uprawnieniach z tego wynikających. 
Praca socjalna na rzecz osób bezrobotnych, w której zawiera się między innymi pomoc w nabywaniu umiejętności 
poszukiwania pracy, informowanie o możliwościach udziału w szkoleniach, kursach i programach przekwalifikujących lub 
udoskonalających posiadane kwalifikacje, motywowanie do aktywnych działań w zakresie poszukiwania zatrudnienia. 
Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny poprzez poradnictwo i edukację w obszarze opiekowania się                            
i wychowywania dzieci, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych   z dziećmi . To pomoc w rozwiązywaniu 
lub łagodzeniu konfliktów rodzinnych (w tym sąsiedzkich), wsparcie dla osób doznających przemocy (Program Niebieska Karta), 
informacja o poradnictwie specjalistycznym i motywowanie do skorzystania z takiego poradnictwa oraz grup wsparcia. W toku 
pracy z rodziną pracownicy socjalni współpracują z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi oraz organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się problematyką rodzin i dzieci. 
Praca socjalna na rzecz osób zaburzonych psychicznie, która polega m.in. na pomocy w uzyskaniu konsultacji psychologicznej 
lub psychiatrycznej, motywowaniu do systematycznego leczenia, monitorowaniu zwiastunów zaostrzenia choroby. To pomoc    
w radzeniu sobie z następstwami choroby. To także działania w celu uzyskania postanowienia o umieszczeniu w szpitalu lub                   
w domu pomocy społecznej bądź działania w celu ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego osoby chorej.  Praca 
socjalna z tą grupą polega również na pomocy w tworzeniu sieci oparcia społecznego poprawiającego funkcjonowanie osoby 
chorej w środowisku (usługi specjalistyczne). 
 
Ograniczanie alienacji ludzi starszych i niepełnosprawnych. 
W przypadku osób starszych ośrodek zapewniał osobom chorym  sprawowanie usług opiekuńczych w domach klientów. 
Pozytywnymi efektami oddziaływań w ramach pomocy w formie usług opiekuńczych były między innymi: 
stabilizacja lub poprawa sytuacji zdrowotnej 
poprawa zdolności i umiejętności zarówno w zakresie podstawowym jak również np. w załatwianiu spraw urzędowych, 
poprawa relacji pomiędzy rodziną a osobą chorą, 
zmniejszenie występowania zachowań niewłaściwych, w tym agresywnych, 
zwiększenie aktywności życiowej, 
zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez udział w zajęciach i spotkaniach w ramach funkcjonujących ośrodków 
wsparcia, klubów, grup wsparcia, 
poprawa higieny, wyglądu zewnętrznego jak również najbliższego otoczenia (pokoju, mieszkania), 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 
Oprócz tego ośrodek organizował działania środowiskowe pozwalające na aktywizację osób starszych do udziału w życiu 
społecznym. Były to m.in. spotkania z okazji  Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Dnia Chorego  czy Wigilia. 
 
Sprawny system współpracy jednostek pomocy społecznej z organizacjami społecznymi. 
Przy ośrodku działa Klub Wolontariatu „Ster”, który nadzoruje i wspiera  działania wolontarystyczne prowadzone w ramach  
realizowanych programów unijnych a także działań środowiskowych prowadzonych przez pracowników. 
Ponadto ośrodek współpracował  ze Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Łebie Klub Seniora 
Niezapominajka i z zespołami  parafialnym Caritas w Łebie oraz Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga w Łebie. 
Należy także wspomnieć, że  ośrodek wspierał finansowo rodziny, osoby starsze w ramach statutowych działań ośrodka 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dot.  pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, 
świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych, pomocy państwa w rodzinach wielodzietnych – świadczenia 
wychowawcze „Program 500+”, „Dobry start (wyprawki) 300+”, Karty Dużej Rodziny, Stypendium,  pracy asystenta rodziny, 
pomocy dla rodzin zastępczych 
 
W ramach realizacji polityki społecznej podjęto działania na rzecz zaspakajania potrzeb edukacyjnych i doskonalenia 
zawodowego osób dorosłych, w myśl europejskiej idei „uczenia się przez całe życie”. 
W tym zakresie zorganizowano kursy, sfinansowane w całości ze środków zewnętrznych tj : 
- bezpłatne kursy językowe języka angielskiego i niemieckiego (trwające od lutego do grudnia 2018 – dla 40 osób), 
- bezpłatny kurs języka angielskiego dla osób w wieku 25-67 lat (od października 2018 do  kwietnia 2019 – dla 12 osób), 
-  bezpłatny kurs obsługi komputera dla osób 50 + (od października 2018 do marca 2019 – dla 30 osób). 
Celem ogólnym, jaki przyświecał organizacji powyższych przedsięwzięć było wspieranie i  promowanie szeroko pojętej nauki 
oraz uświadomienie społeczności lokalnej konieczności i wartości podnoszenia własnych kompetencji na każdym etapie życia. 
Wspieranie form edukacyjnych w postaci nauki języków obcych i poznania technologii informacyjnych należy traktować jako 
element niezbędny w dobie globalizacji. 
W okresie 3-ch lat realizacji 2 projektów, tj  projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” 
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oraz projektu  „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” skorzystało z nich : 
- 25 uczestników z Łeby  , w tym 15 kobiet , 10 mężczyzn. 
- 10 beneficjentów projektów znalazło  zatrudnienie tj. 40% wszystkich uczestników. 
- 7 beneficjentów podjęło staże. 
- przeprowadzono 11 szkoleń i kursów. 
 

5.6.2. Gminny program wpierania rodzin (3 lata, art. 176 i 179 uowr) 
Stworzony system pomocy zakłada, że wsparcie skierowane będzie do całej rodziny, a nie wyłącznie do poszczególnych jej 
członków. Tylko taki rodzaj pomocy doprowadzić może bowiem do trwałych zmian w rodzinie i przeciwdziałania wyuczonej 
bezradności. Wsparcie rodziny ma służyć odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 
lokalnej i pełnieniu ról społecznych. Podstawą rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowie 
prawidłowych relacji w rodzinie. Pomoc rodzinie powinna być w miarę wczesna i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem 
wspierania rodziny jest stworzenie jej odpowiednich warunków rozwoju przy wykorzystaniu jej własnych możliwości i zasobów, 
a nie wyręczanie w pełnieniu podstawowych funkcji. 
Celem głównym w/w Programu są: działania społeczne , które powinny być ukierunkowane na wspieranie rodziny, ponieważ jej 
prawidłowe funkcjonowanie, oparte na właściwych relacjach gwarantują zdrowe społeczeństwo. Ważne jest, aby działania te 
były zintegrowane, oparte na współpracy wszystkich instytucji i organizacji, działających na rzecz rodziny oraz zróżnicowane  
w zależności od natężenia i rodzaju problemów. 
Obejmowały one w szczególności: 
1. Wzmacnianie potencjału rozwojowego rodziny, wzmacnianie norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu 
wychowania dziecka w rodzinie. 
2. Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. 
3. Poprawa standardu i jakości życia rodzin umożliwiających realizowanie funkcji i zadań służących rozwojowi oraz osiąganiu 
samodzielności, zaradności, niezależności  i odpowiedzialności jej członków. 
4. Wzbogacenie oferty edukacyjnej. 
5. Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży. 
Rodzina w prawidłowym funkcjonowaniu wymaga obecnie wsparcia działaniami, które pomagają umacniać więź                                     
w małżeństwie i rodzinie, poszerzają umiejętności wychowawcze rodziców oraz ułatwiają wzajemną komunikację członków 
rodziny. 
W sytuacji konieczności podejmowania przez rodziców pracy zarobkowej często w poszerzonym wymiarze czasu pracy, czas 
poświęcany dzieciom ulega niebezpiecznemu skróceniu. Dzieci przez wiele godzin pozostają  same. 
Mając na uwadze wzrost skuteczności w udzielaniu pomocy rodzinom niewydolnym w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
konieczne jest utrzymanie dotychczasowego kierunku działań, a przede wszystkim wysokiej aktywności pozostałych instytucji                  
i organizacji mających w swoich zadaniach pracę z rodziną. Istotne jest, aby system wspierania rodziny na terenie gminy                          
nie ograniczał się tylko do działań ściśle związanych z pomocą społeczną i nie był adresowany wyłącznie do rodzin które są już 
dotknięte problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 
W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podobnie jak w latach 
poprzednich także i w 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łebie  zatrudniony został    1  asystent rodziny. 
W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych 
w ustawie o pomocy społecznej. 
Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji rodzinnej, pracownik socjalny, jeżeli uzna                     
za zasadne, występuje do Kierownika Ośrodka z wnioskiem o przydzieleniem w rodzinie asystenta rodziny. Po otrzymaniu 
wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. 
Praca z rodziną prowadzona jest również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Wówczas 
prowadzone są działania w kierunku powrotu dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. 
Asystent rodziny może swoim działaniem  objąć maksymalnie 15 rodzin. Wydatki w dziale dot. wspierania rodziny obejmują 
 koszty związane z  jego zatrudnieniem, w tym zakresie w Łebie   wydatki zamknęły się w kwocie 48.992,42 zł.  W 2018r. 
asystent rodziny zajmował się 13 rodzinami tj. 18 dzieci. Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 16.189,00 zł w ramach programu 
rządowego realizowanego w 2018r. 
Działania asystenta rodziny głównie skupiają się na wspieraniu rodzin, przekazywaniu informacji dotyczących wszelkiej pomocy 
zarówno finansowej, jak i specjalistycznej, motywowaniu członków rodzin do podejmowania działań, które w konsekwencji 
doprowadzą do poprawy ogólnej sytuacji rodziny. Asystent wraz z rodziną ustala główne problemy rodziny oraz ewentualne 
metody i sposoby , widziane zarówno przez asystenta jak i rodzinę, rozwiązywania ustalonych problemów. 
W pierwszej dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin - mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy 
prawnych (pomaga w wyrobieniu dokumentów, przygotowaniu pism urzędowych, uzyskaniu zasiłku celowego i ubezpieczenia 
zdrowotnego, nawiązaniu kontaktu z pracownikami socjalnymi, poradniami specjalistycznymi i konsultantami prawnymi, 
towarzyszy w kontaktach z odpowiednimi instytucjami itp.). 
Pomaga w rozwiązaniu problemów psychologicznych podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie 
rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię lub spotkanie z osobą  wykwalifikowaną.  Asystent wspiera 
również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej, łagodzi ewentualne konflikty z sąsiadami, rodziną czy 



37 

przedstawicielami placówek pomocy społecznej. 
Jednym z zadań jest  motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania nauki, pomoc 
w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających                  
z trudności i niepowodzeń w nauce. Asystent zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy i wspiera ich w tych działaniach.                        
Jest w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, psychologiem oraz szkołami, do których uczęszczają dzieci z rodzin. 
Na bieżąco kontroluje osiągnięcia szkolne dzieci oraz aktywnie uczestniczy w pomocy w nauce. Stara się również uświadamiać 
rodziców, iż stan zdrowia dzieci powinien być regularnie sprawdzany. Pilnuje również wszelkich terminów wizyt lekarskich                      
i badań oraz szczepień dzieci. 
Asystent stara się uświadamiać w zakresie właściwego komunikowania się pomiędzy członkami rodziny oraz nabywania 
umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Dodatkowo kładzie duży nacisk na uświadomienie rodzicom ich 
zasobów oraz deficytów w pełnieniu roli rodzicielskiej i stosowanym stylu wychowawczym. 
W pieczy zastępczej umieszczonych było 3 dzieci;  na dzień 31.12.2018r. pozostało 3. 
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go  po  raz  pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 
10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
W tym w 2018 r. zakresie koszt wspierania rodzin zastępczych wyniósł 5.620,74zł. 
 
Na przełomie ostatnich 2 lat, zarówno  asystent rodziny, jak i pracownicy socjalni ośrodka  nie uczestniczyli w interwencjach                  
o podłożu „przemocowym”  kierowanych  w stosunku do dzieci. Nie wystąpiły okoliczności odebrania  dzieci rodzicom. 
Rodziny objęte są także pomocą w formie porad prawnych, pracy socjalnej wykonywanej przez pracowników socjalnych                         
w ramach swoich obowiązków, a także poprzez uczestnictwo klientów w szkoleniach i spotkaniach w ramach klubu integracji 
społecznej. 
Ważnym elementem działań podejmowanych przez wszystkie instytucje i organizacje działające na terenie gminy powinny być 
działania profilaktyczne, w tym: informacyjne, edukacyjne, integracyjne i aktywizujące, tym bardziej że w dalszym ciągu                       
nie ustanowiono rodzin wspierających i nie utworzono placówek wsparcia dziennego w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które realizowałyby powyższe zadania. 
Rolę placówek wsparcia przejęły działające na terenie Łeby świetlice , szkoły i  biblioteka. 
Na przełomie ostatniego roku podobnie jak w latach poprzednich, w ramach działań prowadzonych przez szkoły odbyły się 
m.in.. następujące działania, które na stałe wpisały się w plan działań pozaszkolnych, a mianowicie: 
 
"Potrafię pływać - czuję się bezpiecznie" - projekt zakłada naukę pływania dla uczniów klas IV-VIII. Program miał na celu 
zapoznanie i oswojenie uczniów ze środowiskiem wodnym, popularyzację pływania i zdrowego stylu życia. Łącznie ok. 120 
uczniów szkoły podstawowej, 45 uczniów gimnazjum. 
"Sport moja pasją" - udział w zajęciach i zawodach sportowych - projekt zakłada zakup nagród, pucharów, dyplomów. realizacja 
zadania związana jest z organizacją zawodów sportowych, pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz prowadzenie zajęć 
sportowych w czasie ferii. Łączna ilość uczniów to 180 uczniów SP i 45 gimnazjum. 
"Z muzyką po regionie" udział w przeglądach i konkursach - program zakłada udział chóru i zespołu wokalno - muzycznego w 
regionalnych przeglądach, festiwalach i konkursach muzycznych. Projekt zakłada umożliwienie wszystkim uczniom należącym 
do chóru szkolnego i zespołu muzycznego udział w wyjazdach w celu promowania kultury regionu i miasta. 
Realizacja programów i warsztatów profilaktyczno - zdrowotnych - Głównym celem realizacji projektu jest przybliżenie 
dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych Dodatkowo działania 
prozdrowotne mających na celu uświadomienie uczniom potrzeby racjonalnego odżywiania, negatywnego wpływu odżywek                
i suplementów, alkoholu i środków odurzających. Łącznie ok. 230 uczniów SP i 45 gimnazjum. 
Wycieczki szkolne, integracyjne. Projekt zakłada wsparcie finansowe udziału uczniów w wymianach szkolnych, organizację 
wycieczek i wyjazdów edukacyjnych i turystycznych, w taki sposób aby umożliwić wszystkim uczniów uczestniczenie w 
wyjazdach integracyjnych. Wyjazdy klasowe maja na celu integrację zespołów klasowych, zapoznanie z tradycjami, kulturą, 
historią regionu, kraju, utrwalenie zasad bezpieczeństwa, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania. 
"Talentiada" - projekt obejmuje organizację różnego rodzaju konkursów tanecznych, realizacje projektów szkolnych, 
przeglądów i występów artystycznych. Projekt ma charakter otwarty i jest skierowany do młodzieży szkolnej i dzieci                             
z przedszkola. Łączna ilość uczniów - ok. 240 dzieci z lokalnych przedszkoli wraz z rodzicami - ok. 90, mieszkańcy i zaproszeni 
goście - ok. 200. 
"Łeba perłą Bałtyku" - projekt zakłada wdrożenie programu edukacji i wychowania morskiego, skierowany jest do wszystkich 
uczniów SP. Przesłanką do wdrożenia jest programu jest wykorzystanie naturalnego położenia szkoły w regionie oraz wzorce 
edukacyjne i wychowawcze związane z kształceniem morskim. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań edukacją  
przyrodniczą, kulturą regionu, pasją morską, możliwością uprawiania żeglarstwa jest głównym elementem projektu.                               
Z programu skorzystało ok. 300 uczniów ze szkół (podstawowej oraz gimnazjum) . 
W ramach działań prowadzonych przez Biblioteką Miejską można wskazać na: 
Warsztaty literackie dla młodzieży z tworzenia komiksu, prowadzone przez dziennikarza oraz animatora kultury Daniela Odije                      
i Wojciecha Stefańca - grafika i rysownika komiksowego, 
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XI Festiwal Działań Kreatywnych "Podwodne Żagle" prowadzone przez Michała Malinowskiego mistrza opowieści, pedagoga 
oraz dyrektora Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie - Jeziornej, 
Gra Miejska z elementami historii Łeby, współorganizowana przez Łebski Klub Wolontariatu, uczestników V Edycji "Jestem 
łebski", dziennikarza i pisarza Krzysztofa Petka, 
"Chcę być kimś" - warsztatu literacko - psychologiczne dla młodzieży prowadzone przez Michała Zawadę, pisarza, lektora, 
aktora, członka Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców oraz Mistrza Polski Przemówień Publicznych, 
XVI Nadmorskie Letnie Kursy Muzyczne prowadzone przez artystów Agatę Sawę i Wojciecha Mrozka. 
Mając na uwadze wzrost skuteczności w udzielaniu pomocy rodzinom niewydolnym w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
konieczne jest utrzymanie dotychczasowego kierunku działań. Istotne jest aby system wspierania rodzin nie ograniczał się tylko 
do działań ściśle związanych z pomocą społeczną i nie był adresowany wyłącznie do rodzin, które są dotknięte problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi. 
Każda rodzina jest w innej sytuacji, posiada własny potencjał i od tego zależy, jak intensywnych działań wymaga. Ośrodek stale 
poszukuje nowych form pracy z rodziną, po to aby rodzina potrzebująca wsparcia otrzymała konkretną pomoc oraz aby jakość 
życia rodziny miała lepszy wymiar. 
 

5.6.3. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (at.4. uowwt) 
Na podstawie art.4 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2018 
r. poz. 994 z późn. zm. ) Rada Miejska w Łebie co roku uchwala Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Miasta Łeby. 
Program ten zawiera  zadania , które Rada Miejskiej zamierza wdrożyć w danym roku celem walki z alkoholizmem . 
Zadania te to : 
- Zapewnienie dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 
- Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie. 
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,                  
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 
- Działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. 
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
 
W dokumencie tym zawarte są zasady wynagradzania członków komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
źródło i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze środków 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano zadania wskazane w poniższej tabeli. 
 

LP. Nazwa instytucji Nazwa zadania Przyznana kwota 
1. Szkoła Podstawowa „Potrafię pływać” - czuję się bezpiecznie nauka pływania 18.000,00 zł 
2. Szkoła Podstawowa „Sport moją pasją” udział w zawodach sportowych 4.000,00 zł 
3. Szkoła Podstawowa „Z muzyką po regionie” udział w przeglądach i konkursach 3.000,00 zł 
4. Szkoła Podstawowa Programy i warsztaty profilaktyczno-zdrowotne 4.000,00 zł 
5. Szkoła Podstawowa Wycieczki integracyjne 4.336,00 zł 
6. Szkoła Podstawowa Realizacja projektów szkolnych „Talentiada” 4.000,00 zł 
7. Szkoła Podstawowa „Błękitna szkoła” program edukacji i wychowania morskiego 19.000,00 zł 
8. Szkoła Podstawowa Modernizacja sprzętu żeglarskiego 8.000,00 zł 
9. Biblioteka Gra miejska z elementami historii Łeby „Jestem Łebski” 4.000,00 zł 
10. Biblioteka XVI Nadmorskie Letnie Kursy Muzyczne w Łebie 17.000,00 zł 
11. Biblioteka IX Festiwal Działań Kreatywnych „Podwodne Żagle” 15.000,00 zł 

 

Ze środków  Gminnego Programu   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. zrealizowano zadania 
profilaktyczne i przeciwdziałające alkoholizmowi  na kwotę 216 436 zł. 
 

5.6.4. Program przeciwdziałania narkomanii (art. 10 uopn) 
 
Na podstawie art.5 ust.1 i art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  oraz art.18 ust.2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miejska w Łebie co roku przyjmuje do realizacji Program 
Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta Łeby. 
Program ten zakłada sobie celu głównego o treści : Zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie konsekwencji używania 
substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców. 
Celami szczegółowymi są  następujące działania: 
- Współpraca z instytucjami  takimi jak : Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej, Urząd Miejski , Komisariat Policji, Ośrodek 
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Zdrowia, Zespół Interdyscyplinarny, Szkoła Podstawowa , Liceum dla dorosłych w Łebie w zakresie zmniejszenia występowania 
narkomanii. 
- współpraca z lokalnymi mediami 
- nawiązywanie współpracy z właścicielami lokali gastronomiczno – rozrywkowymi 
- organizacja atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe, zajęcia integracyjne                          
i  profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 
- zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej dla osób używających substancje psychoaktywnych 
- organizacja profesjonalnych szkoleń dla rodziców, spotkań cyklicznych dotyczących profilaktyki uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych. 
 
Program wskazuje sposób finansowania  programu. 
 
Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łeby na 2018 r. został przyjęty uchwałą nr XXXIII/397/2017 Rady Miejskiej                  
w Łebie z dnia 30 listopada 2017 r. 
W 2018 r. z programu Przeciwdziałania Narkomanii dla m. Łeby na 2018 rok – sfinansowano bilety na koncert w ramach cyklu 
imprez „NIEĆPA” - 600 zł przewóz osób + bilety 3.000 zł. 
 
 

5.6.5. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi (art. 5a udppiw) 
 
Co roku Gmina Miejska Łeba tworzy Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Łeba  z  organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami. Wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, w trybie 
pozakonkursowym oraz pozostałych formy wsparcia. 
 
Roczny program współpracy na rok 2018 Gminy Miejskiej Łeba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez 
które może być prowadzona działalność pożytku publicznego został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/393/2017 Rady Miejskiej                       
w Łebie z dnia 30.11.2017 r. i zrealizowany został w następujący sposób: 
 
1. 1. Wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert: 
1/ liczba otwartych konkursów ofert– 1, 
a/ liczba złożonych ofert – 14, 
b/ liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych – 11, 
c/ wysokość kwot udzielonych dotacji – 102.100, 00, 
d/ liczba adresatów realizowanych zadań – jest trudna do oszacowania, ponieważ końcowymi odbiorcami większości 
realizowanych projektów / przedsięwzięć są nie tylko członkowie organizacji, ale szeroko rozumiana społeczność lokalna – 
mieszkańcy miasta. 
2/ liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotację – 9, w tym liczba organizacji 
podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotację – 0, 
3/ informacja o organizacjach pozarządowych, które podjęły się realizacji zadań publicznych  we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miejskiej Łeba i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych                 
z budżetów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Łeba – z jednostkami organizacyjnymi miasta współpracowały 
następujące organizacje pozarządowe  i inne podmioty: nie dotyczy. 
W ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione 
zostały udzielone następujące dotacje: 
 

Lp. Nazwa podmiotu Zakres, nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 
dotacji 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

1. Klub Karate Shotokan w Lęborku Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych                     
w dyscyplinie sportowej karate 

7.000, 00 zł 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej w 
Łebie 

Współzawodnictwo sportowe drogą do wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży 
XVIII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży 
Łeba 2017 

10.000, 00 zł 

3. Łebski klub Żeglarski w Łebie Radosne żeglowanie – szkolenie młodzieży w zakresie 
sportów wodnych 

10.000, 00 zł 
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4. Parafia Wniebowzięcia NMP w Łebie Śnieżny bal 10.000, 00 zł 

5. Łebski Klub Jeździecki w Nowęcinie Szkolenie i treningi młodzieży 5.000, 00 zł 

6. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”                
w Łebie 

Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC 23.100, 00 zł 

7. Gminne Towarzystwo Sportowe „Sokół” w 
Szczypkowicach 

Szkolenie piłki nożnej, organizacja i udział w turniejach piłki 
nożnej 

10.000, 00 zł 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych 

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów              
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Lęborku 

Góry, nasze góry 6.000, 00 zł 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

1. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”                
w Łebie 

Katolicy na ulicy 2018 8.000, 00 zł 

2. Parafia Rzymsko – Katolicka                        
pw. Wniebowzięcia NMP w Łebie 

Sierpniowy Maryjny Odpust Parafialny 10.000, 00 zł 

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, 
w zakresie określonym w pkt 1-32, promocja i organizacja wolontariatu 

1. Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku Fundusz Akumulator Społeczny 2018 3.000, 00 zł 
 
1.2. Wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym: 
a/ liczba złożonych ofert – 10, 
b/ liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych – 10, 
c/ wysokość kwot udzielonych dotacji – 25.000,00 zł, 
d/ liczba adresatów realizowanych zadań – jest trudna do oszacowania, ponieważ końcowymi odbiorcami większości 
realizowanych projektów / przedsięwzięć są nie tylko członkowie organizacji, ale szeroko rozumiana społeczność lokalna – 
mieszkańcy miasta. 
e/ liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotację – 7, w tym liczba organizacji 
podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotację – 1, 
f/ informacja o organizacjach pozarządowych, które podjęły się realizacji zadań publicznych  we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miejskiej Łeba i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych                        
z budżetów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Łeba – z jednostkami organizacyjnymi miasta przy realizacji zadań 
nieobjętych konkursem współpracowały następujące organizacje pozarządowe i inne podmioty: Parafialne Zespoły Caritas obu 
Parafii, Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” oraz Koło Nr 1 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  i Inwalidów w Łebie – Klub 
Seniora „Niezapominajka” współpracowały z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łebie – udział finansowy MOPS                            
w Łebie w tych przedsięwzięciach zamknął się kwotą 7.708,72 zł. 
W ramach trybu pozakonkursowego na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty 
uprawnione zostały udzielone następujące dotacje: 
 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana 
kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca 
Nowoczesnego w Lęborku 

Organizacja zwodów tanecznych „XII Ogólnopolski Festiwal 
Tańca Nowoczesnego” 

1.000,00 zł 

2. Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba – 
Błękitna Kraina w Łebie 

VIII Międzynarodowy Festiwal Latawców 10.000,00 zł 

3. Zarząd Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Słupsku 

Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Łabędzi Staw jako miejsce 
rekreacji i wypoczynku” 

2.000,00 zł 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca 
Nowoczesnego w Lęborku 

Organizacja V Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Baletowej 1.000,00 zł 

5. Stowarzyszenie Federacja Kaszëbë 
Baszka i Lës w Szemudzie 

AMBER CUP 1.000,00 zł 

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca 
Nowoczesnego w Lęborku 

Organizacja zawodów tanecznych „Nadmorskie Rytmy” 1.000,00 zł 

7. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w 
Łebie 

Muzyka łagodzi obyczaje – poszerzenie oferty programowej              
w Boleńcu poprzez zakup fortepianu 

5.000,00 zł 

8. Łebski Klub Żeglarski w Łebie Udział w Pucharze Gdańska 1.500,00 zł 
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca VII Ogólnopolski Turniej Solistów, Duetów i Mini Formacji 1.000,00 zł 



41 

Nowoczesnego w Lęborku „Mistrz Tańca” 
10. Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP w Łebie 
Łebianie w hołdzie Niepodległej 1.500, 00 zł 

 
1.3. Pozostałe formy wsparcia finansowego organizacji pozarządowych i innych podmiotów. 
Ponadto Burmistrz Miasta wspierał – w roli współorganizatora lub patrona honorowego – różnego typu spotkania, 
przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, integracyjnym oraz zawody i imprezy sportowo-rekreacyjne będące również 
inicjatywą organizacji pozarządowych. W roku 2018 na ten cel przeznaczono łącznie kwotę ok. 28.000, 00 zł. W ramach tego 
programu zrealizowano następujące zadania publiczne. 
 

5.6.6. Inne programy 
5.6.6.1. Budżet Obywatelski 
Raport z konsultacji prowadzonych w celu wdrożenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Łeby 
Wiele polskich gmin w ostatnich latach wprowadziło budżety obywatelskie (zwane też partycypacyjnymi), polegające na 
wydatkowaniu części budżetu miasta lub gminy na cele wskazane przez mieszkańców. 
Celem konsultacji społecznych miało być zebranie opinii mieszkańców i podjęcie dyskusji na temat zasadności wprowadzenia 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Łeby. Celem konsultacji była chęć uzyskania informacji, czy mieszkańcy Łeby wyrażają chęć                  
i zainteresowanie wdrożeniem budżetu obywatelskiego. Konsultacje prowadzone były w okresie od dnia 12.07.2017 r. do dnia 
08.12.2017 r. 
Sposób przeprowadzenie konsultacji: 
Zorganizowano konsultacje z mieszkańcami poprzez umieszczenie dnia 12.07.2017 r. na stronie internetowej miasta pod 
linkiem http://leba.eu/pl/post/57589 ogłoszenia o planowanym wdrożeniu Budżetu Obywatelskiego w Łebie. Uwagi i pomysły 
można było zgłaszać do 31.08.2017 r. w tradycyjnej formie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego bądź drogą 
elektroniczną na adres sekretariat@leba.eu. 
Do upływu tego terminu wpłynęła tylko 1 propozycja. 
W związku z bardzo małym zainteresowaniem przedłużono termin składania uwag i pomysłów do dnia 30.09.2017 r.                            
Do upływu nowego terminu wpłynęły tylko 2 propozycje. 
Ostatecznie podjęto decyzję o kolejnym przedłużeniu terminu składania uwag i pomysłów do dnia 15.10.2017 r. 
Do upływu tego terminu wpłynęły 4 propozycje. Zestawienie propozycji znajduje się w poniższej tabeli. 
 

Lp. Data wpływu Określenie propozycji 
1. 31.07.2017 r. Kapitalny remont mostku na Czarnym Stawie. 
2. 05.09.2017 r. Projekt i budowa Skate parku na terenie parku leśnego przy ul. Wojska Polskiego. 

3. 11.09.2017 r. 

1. Postawienie fontanny na Skwerze Rybaka. 
2. Budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej terenu leśnego                     
przy ul. Nadmorskiej. 
3. Budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej terenu leśnego                     
przy ul. Brzozowej i Obrońców Westerplatte i nadanie nazwy „Park Brzozowy”. 

4. 05.10.2017 r. Działania w zakresie kształtowania i nauki młodego pokolenia szacunku do człowieka i zwierząt. 
5. 10.10.2017 r. Psi Park 

6. 12.10.2017 r. Zagospodarowanie skweru przy ul. Obr. Westerplatte i ul. Brzozowej na „Park rodzinny – 
pokoleniowy” – dz. nr 139 obr. 2 

7. 16.10.2017 r. Modernizacja boiska asfaltowego o wym. 18x32m przy hali sportowej na dz. 72/80 obr. 2 
polegającej na zdjęciu asfaltu i pokryciu powierzchni warstwą piasku plażowego 

 
Nie wpłynął żaden wniosek dotyczący sposobu ,czy zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego. 
Dnia 07.11.2017 r. został przekazany mieszkańcom pod konsultacje projekt uchwały Rady Miejskiej w Łebie w sprawie 
przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Łeba konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. 
Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały zostało umieszczenie na stronie internetowej miasta pod linkiem 
http://leba.eu/pl/post/58360 oraz w Łebskim Biuletynie Informacyjnym. Uwagi i pomysły można było zgłaszać do 08.12.2017 r. 
w tradycyjnej formie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego bądź drogą elektroniczną na adres sekretariat@leba.eu. 
Do upływu powyższego terminu nie wpłynął żaden wniosek dotyczący zapisów projektu uchwały, w tym w szczególności 
sposobu czy zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego. 
 
Podsumowanie: 
Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców i podjęcie dyskusji na temat zasadności wprowadzenia Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Łeby. 
Konsultacje społeczne trwały ok. 5 miesięcy. Terminy konsultacji społecznych każdorazowo wydłużano ze względu na małe 
zainteresowanie wśród mieszkańców. Ostatecznie zgłoszono 7 pomysłów dotyczących głównie zagospodarowania przestrzeni                
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publicznej. Zgłoszone przez mieszkańców pomysły są zbieżne z realizowanymi i planowanymi do realizacji zadaniami 
inwestycyjnymi określonymi w budżecie miasta. 
Podczas konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łebie w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Łeba 
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok nie wpłynął żaden wniosek dotyczący zapisów projektu 
uchwały. W szczególności nie wpłynął żaden wniosek dotyczący sposobu czy zasad realizacji budżetu obywatelskiego                                 
w mieście. 
Mając na uwadze powyższe prace nad wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Łeby zostały wstrzymane. 
 
 

5.7. Oświata 
             Szkoła Podstawowa w Łebie z siedzibą przy ul.Tysiąclecia 11 obwodem szkolnym obejmuje oprócz Miasta Łeby, wsie 
Żarnowska i Nowęcin, położone na terenie Gminy Wicko. 
W związku ze zmianami organizacyjnymi spowodowanymi reformą oświaty od 01.09.2017 r. Zespół Szkół w Łebie został 
przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową z wygaszanymi oddziałami klas III gimnazjum. Odrębną w funkcjonowaniu 
strukturę stanowią oddziały przedszkolne – dwa oddziały dla dzieci 3 – 6 lat. Zajęcia w szkole prowadzone były w dwóch 
budynkach mieszczących się przy ulicy Tysiąclecia 11 i Nadmorskiej 21. Zadania oświatowe realizowane były również poprzez 
funkcjonowanie stołówki szkolnej, dwóch świetlic, dwóch bibliotek szkolnych. 
Ponadto Dyrektor szkoły na podstawie decyzji o zarządzie trwałym władał następującymi nieruchomościami: 
 budynkiem hali sportowej; 
 obiektem boiska „Orlik 2012”; 
 obiektem „Mobilne lodowisko - rolkowisko”. 
W związku z decyzją o wygaszeniu gimnazjum i przeniesieniu nauczania do budynku głównego Szkoły Podstawowej  im. Adama 
Mickiewicza od 1 września 2018 r. podjęto działania w zakresie przygotowania bazy dydaktycznej i modernizacji obiektu. 
Opracowano analizę potrzeb oraz koncepcję zmian w zakresie wykorzystania bazy i obciążenia klasopracowni do struktury 
organizacyjnej i planu zajęć dydaktycznych. Na tej podstawie na nowo ustalono rozmieszczenie gabinetów przedmiotowych, 
pomieszczeń świetlicy, pomieszczeń administracyjnych i biur. 
Od stycznia do września 2018r. podjęto kompleksowy remont i modernizację wewnątrz budynku. W związku                         
z odbywającymi się zajęciami lekcyjnymi harmonogram prac rozłożono i zaplanowano w taki sposób, aby nie utrudniał realizacji 
zajęć lekcyjnych. Większość prac wykonano systemem gospodarczym z wykorzystaniem trzech pracowników zatrudnionych                  
w oparciu o staże z PUP w Lęborku. Dodatkowo większy zakres prac w zakresie szpachlowania, malowania montażu drzwi, prac 
budowlanych nowym układem funkcjonalnym oraz położenia nowych posadzek z PCV i gresu wykonały zewnętrzne firmy 
specjalistyczne. Modernizację z częściową wymianą posadzek i drzwi przeprowadzono we wszystkich pomieszczeniach szkoły, 
korytarzach, szatniach oraz magazynach. 
Łącznie wykonano remont 23 pracowni dydaktycznych, pomieszczeń sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, pokoju dyrektora               
i wicedyrektora, 6 pomieszczeń biurowych, dwóch szatni szkolnych. Obiekt został wewnątrz wymalowany w jednolitej tonacji 
kolorystycznej farbami ceramicznymi. Planuje się rozmieszczenie stałych ekspozycji związanych z edukacja morską i historią 
miasta Łeby. W miesiącu sierpniu otwarto stałą wystawę na holu klas I-III poświęconą Międzynarodowemu Festiwalowi 
Latawców. 
Wyremontowane klasy przedmiotowe zostały wyposażone w projektory i tablice białe ceramiczne. W 12 pracowniach 
dydaktycznych zamontowano 12 tablic multimedialnych, z czego 5 pochodzi z projektu rządowego „ Multimedialna szkoła”,                  
a jedna została zakupiona przez szkołę. Wśród nowo utworzonych powstała pracownia fizyczno-chemiczna oraz 
matematyczno-informatyczna z pracownią mobilną (laptopami). W związku z przeniesieniem 2 pomieszczeń świetlicy do 
sutereny szkolnej zakupiono nowe meble i wyposażenie co znacznie przyczyniło się do podniesienia standardu i walorów 
estetycznych nowo wyremontowanych pomieszczeń. 
W związku z planowanym przeniesieniem oddziałów z budynku B wykorzystano nowe pomieszczenia na szatnię szkolną 
rozdzielając tym samym uczniów klas starszych VII-VIII SP i III G od uczniów klas młodszych. W dotychczasowej starej szatni 
przeprowadzono kompleksowy remont z wymianą zabudowy – wieszaków stojących. 
Z budynku B przeniesiono część wyposażenia oraz księgozbioru bibliotecznego do budynku głównego. Udało się w pełni 
zintegrować systemy informatyczne obu funkcjonujących dotychczas bibliotek. Najtrudniejszym zadaniem logistycznym było 
przeniesienie znacznej części wyposażenia do głównej siedziby szkoły. Zadanie to zostało zrealizowane przez pracowników 
zatrudnionych w ramach stażu z udziałem 1 woźnego szkoły oraz przy wydatnej pomocy w transporcie udzielonej przez firmę 
„Wodmir” z Łeby. 
Szkoła Podstawowa w Łebie przyjęła na siebie rolę lidera angażując do Programu Edukacji Morskiej partnerów w postaci 
wszystkich szkół z terenu Gmin Wicko i Choczewo. Pilotaż realizowany w szkole w zakresie wdrożenia Programu Edukacji 
Morskiej „Łeba Perłą jest Bałtyku” oraz finansowanie w tym zakresie działań z środków LGD „ Dorzecze Łeby” dają realne 
przesłanki do rozwoju inicjatyw i wychowania młodzieży w duchu wartości i umiejętności wodniackich. Na podkreślenie 
zasługuje wkład Szkoły Podstawowej w organizację ogólnopolskiej konferencji w dniu 15.06.2018 r. w Gdańsku. Inaugurowała 
ona realizację nowego Programu Edukacji Morskiej dla Województwa Pomorskiego. W trakcie konferencji dyrektor szkoły 
przedstawił opracowany Projekt „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”, który będzie realizowany we współpracy partnerskiej Gmin 
Łeba- Wicko-Choczewo i dedykowany wszystkim uczniom szkół podstawowych. 
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W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej jednostki do zmian wynikających z reformy dostosowano dokumenty                      
i procedury oraz dokonano opracowania nowego Statutu Szkoły, Regulaminu Organizacyjnego Jednostki, Polityki finansowej 
jednostki. Przy współudziale Rady Szkoły oraz Rady Rodziców opracowano Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły oraz 
regulaminy wewnętrzne. 
Szkoła w okresie od marca-czerwca 2018 roku wspólnie z Ośrodkiem Wspomagania i Rozwoju Edukacji przeprowadziła audyt 
dydaktyczny w wyniku, którego określony i wdrożony został Plan wspomagania szkoły, który określa potrzeby szkoły                     
i nauczycieli oraz wskazuje kierunki działań dydaktycznych. Plan wspomagania stanowi kierunek rozwoju w zakresie ustalenia 
Planu Rozwoju Szkoły na lata 2019-2024, który zostanie opracowany do czerwca 2019 r. 
 
Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018 przedstawiał się następująco: 
 

Lp. Składowe Aneks 4 Arkusza 
Organizacyjnego 

1 Liczba oddziałów 21 
 -oddziały przedszkolne 2 
 -oddziały szkoły podstawowej 15 
 -oddziały gimnazjum 4 

2 Liczba uczniów 385 
 -oddziały przedszkolne 50 
 -oddziały szkoły podstawowej 258 
 -oddziały gimnazjum 77 

3 Godziny nauczycielskie godziny tyg./etaty 
 -wynikające z planów nauczania 544,79/30,26 
 -wynikające z przydziału w OP 72/3/3x1 
 -świetlicy 52/2/2x1 Budynek A 

5 g/tydz. Budynek B 
 -obowiązki bibliotekarza 45/2/1x1,1x0,5 
 -obowiązki pedagoga 45/2/1x1,1x0,5 
 -obowiązki psychologa 6/1x0,2 
 -obowiązki logopedy 30/1/1x1 
 -doradztwo zawodowe 0,53/20R 
 -zajęcia rewalidacyjne 15 
 -obowiązki nauczyciela wspierającego 89 
 -pomoc psychologiczno-pedagogiczna 21 
 -gimnastyka korekcyjna I -III 3 
 -nauczanie indywidualne 40 
 -WDŻ 4,79/182R 
 -j. rosyjski kontynuacja dla ucznia IIIOG 2 
 -zajęcia pozalekcyjne artystyczne 11 

4 Ogółem godzin 1062,32 ( 202 R ) 
 -godziny pełnego wymiaru wg. pensum 850 
 -godziny ponadwymiarowe 118,32 
 -godziny niepełnego wymiaru 94 

5 Zniżka godzin/urlop dla poratowania 
zdrowia/urlop wyrównawczy 

78 

 -zniżka godzin dyrektora/wicedyr. 30 
 -urlop uzupełniający 30 
 -urlop dla poratowania zdrowia 36 

6 Liczba pracowników adm. I obsługi 22,5 
 -administracja 6,5 
 -obsługa 14 

7 Dodatkowe dane  
 -liczba uczniów żywionych 

-liczba uczniów objętych świetlicą 
170 
50 
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Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2018 r.: 

Zakres egzaminu Wynik szkoły Województwo Kraj 

Część humanistyczna 
język polski 
historia i WOS 

 
64,42 
54,8 

 
67 
58 

 
68 
59 

Część matematyczno- przyrodnicza 
matematyka 
przedmioty przyrodnicze 

 
46,4 
53 

 
52 
55 

 
52 
56 

Język obcy nowożytny 
język angielski poziom III.O 
język angielski poziom III.1 

 
62,85 
44,65 

 
67 
52 

 
68 
52 

 
Opieka nad dziećmi do lat 3 oraz wychowanie przedszkolne 
 
Na terenie miasta nie funkcjonuje żadna placówka oferująca opiekę nad dziećmi do lat 3. 
Gmina Miejska Łeba nie posiada przedszkola publicznego. Wychowanie przedszkolne zapewniają wcześniej wspomniane 
oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Łebie. Natomiast w roku 2018 na terenie miasta funkcjonowało                                 
5 przedszkoli niepublicznych, które dysponowały 107 miejscami. Do przedszkoli tych uczęszczało średnio 66 dzieci miesięcznie. 
 
Wydatki na oświatę w 2018 r 
 

Wydatki na oświatę na przełomie lat 2014 – 2018 przedstawiają się następująco : 

Rok 

Wysokość 
/w zł/ 

Udział subwencji              
do wydatków 

ogółem 
% 

Uwagi 
wydatków 

ogółem subwencji środków 
własnych 

2014 6.597.547,67 2.963.474,00 3.634.073,67 44,92  

2015 6.448.555,93 2.948.727,00 3.499.828,93 45,73  

2016 6.011.401,33 3.078.842,00 2.932.559,33 51,22 W roku 2016 Gmina otrzymała kwotę 120.204,00 zł ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

2017 9.274.310,67 2.937.974,00 6.336.336,67 31,68 
W wydatkach ogółem ujęto kwotę 3.579.207,61 zł 
dotyczącą termomodernizacji budynku szkoły 
podstawowej 

2018 6.723.767,91 3.094.325,00 3.629.422,91 46,02 W roku 2018 Gmina otrzymała kwotę 10 103,00 zł ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
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Wykres. 19. Wydatki na oświatę   w gminie Miejskiej Łeba. 
 
Powyższy wykres przedstawia wydatki na oświatę w Łebie z uwzględnieniem wkładu subwencji oświatowej. Z wykresu można 
zaobserwować, że Gmina Miejska Łeba co roku wydaje powyżej 50 % kosztów zarządzania oświatą w mieście. W ciągu 
ostatnich 5 lat największe wydatki można zaobserwować  w roku 2017. Różnica ta jest spowodowana wykonaniem inwestycji           
w budynku szkoły podstawowej w postaci termomodernizacji obiektu wraz ze zmianą źródła ogrzewania budynku. 
 
 

5.8 Ochrona zdrowia 
 

Na terenie Miasta Łeby działają niżej wymienione gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzy rodzinnych, 
stomatologiczne), z którymi umowy o udzielenie ww. świadczeń zawarł NFZ. 

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Adres placówki 
1. Centrum Medyczne Łeba Gabinet Medycyny Rodzinnej Łeba, ul.Kościelna 1 
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "EWA-MED" Łeba, ul.Kwiatowa 1 
3. Ośrodek Zdrowia "Promotion" Łeba, ul.Powstańców Warszawy 32 
4. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Mazur Łeba, ul.Kościuszki 88 
5. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Hokusz Łeba, ul.Wróblewskiego 3 

 
Gmina Miejska Łeba podpisała umowę z NZOZ Primus Zbigniew Bogdał na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba poprzez prowadzenie ambulatorium ogólnolekarskiego oraz gabinetu 
zabiegowego pielęgniarskiego. Świadczenie wyżej wymienionych usług odbywa się w budynku punktu medycznego                       
przy ul. Pocztowej 10. 
W 2018 roku kwota wydatkowana z budżetu miasta na ww. świadczenia wyniosła 391.735,00 zł. Po stronie dochodów 
uzyskaliśmy kwotę 68.000,00 zł od Gminy Wicko na mocy porozumienia, o którym mowa była wcześniej. 

5.9. Promocja, sport i kultura 
W Łebie imprezami kulturalnymi  z ramienia samorządu gminnego zajmuje się Biblioteka Miejska i Centrum Informacji 
Turystycznej. W 2018 r. Biblioteka zorganizowała 152 imprezy kulturalne oraz 92 różnego rodzaju spotkań i zajęć. 
Biblioteka posiada dostęp do internetu szerokopasmowego, z którego często korzystają mieszkańcy Łeby. Na koniec 2018 r.  
zasób biblioteczny wynosił 31 997 wolumenów. W 2018 roku zakupiono 1520 nowych wolumenów, a w ramach darowizny 
otrzymano 165 wolumenów. W 2018 roku wypożyczono na zewnątrz 25 609 wolumenów oraz 93 czasopism. W czytelni 
biblioteki udostępniono 5390 czasopism, książek oraz artykułów prasowych dotyczących miasta Łeba. Na działalność kulturalną 
Biblioteki Miejskiej i Centrum Informacji Turystycznej , samorząd gminny wydatkował 516 tys. zł. 
Natomiast Centrum Informacji Turystycznej prowadziła działania promocyjne miasta oraz organizowała imprezy kulturalne                           
i sportowe. Na promocję miasta Łeby wraz imprezami Gmina Miejska Łeba wydatkowała 402 tys. zł. 
Gmina Miejska w Łebie podejmuje szereg działań związanych ze wsparciem i popularyzacją działań związanych z kulturą                        
i sportem we współpracy ze Szkołą Podstawową, Biblioteką Miejską w Łebie, łebskimi przedszkolami, lokalnymi 
przedsiębiorcami oraz stowarzyszeniami – Uniwersytetem Trzeciego Wieku, LOT Łeba – Błękitna Kraina, Klubem Pracy Twórczej 
Absurd, 2 klubami morsów, PZW Koło Łeba, ŁKŻ. Głównie polegają one współfinansowaniu różnego typu wydarzeń. Ponadto 
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promujemy lokalnych artystów i zespoły młodzieżowe. Głównym narzędziem do kontaktu z mieszkańcami jest wydawany                   
przez CIT Łebski Biuletyn Informacyjny oraz portale społecznościowe, stanowiące przyjazną formę kontaktów z lokalną prasą                 
i mediami. Bogactwo regionu i sąsiedztwo Słowińskiego Parku Narodowego wymusza także działania wspierające edukację 
związaną z ochroną środowiska fauny i flory. Uczestnictwo w targach turystycznych i akcjach promocyjnych jest ważnym 
elementem informowania na zewnątrz o bogatej ofercie kalendarza imprez i podejmowanych działań w Łebie. Kolejną 
inicjatywą jest organizowany od 4 lat „Łebski Rajd Rowerowy”, którego cel charytatywny połączony jest z zacieśnianiem 
współpracy z miastami partnerskimi, również zagranicznymi. Wpływa to na budowanie pozytywnego wizerunku Łeby za 
granicą. W swoich działaniach stawiamy na bezpieczeństwo naszych mieszkańców i turystów spędzających czas w Łebie. 
Dlatego rozdawane są opaski wodoodporne dla dzieci, odblaskowe gadżety czy podejmowana jest współpraca z ratownikami 
WOPR   w celu sprawnego i szybkiego przekazywania informacji nt. możliwości kąpieli na kąpieliskach w Łebie. 
Turystyka jest gałęzią, z której Łeba czerpie najwięcej korzyści, dbamy więc o wysoką jakość obsługi naszych turystów. Każdego 
roku bierzemy udział w badaniu jakości naszej obsługi przez podmioty takie jak PROT i POT oraz w konferencjach związanych                  
z turystyką aby być na bieżąco z nowinkami i kierunkami rozwoju trendów społecznych. 
We współpracy z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizujemy spektakle i spotkania związane                         
z szeroko rozumianą profilaktyką. W Centrum Informacji Turystycznej prężnie działa Klub Pracy Twórczej ABSURD skupiający 
malarki z terenu Łeby, które spotykają się 3 razy w tygodniu w godzinach pracy jednostki. Ponadto nasze pomieszczenia są 
bezpłatnie użyczane jako miejsce szkoleń, kursów czy różnego typu spotkań. Organizujemy wernisaże malarskie oraz spotkania 
autorskie z ciekawymi ludźmi. 
W 2018 r. na terenie miasta odbyły się między innymi niżej wymienione imprezy, których koszty przedstawiały się następująco: 

WOŚP           8.000 zł 
Udział w Targach turystycznych oraz Winter Tour                        15.000 zł 
Pierwszy dzień wiosny         1.000 zł 
Majówka w Radiem ZET                      40.000 zł 
Święto Łeby      150.000 zł 
Projekt Plaża TVN       40.000 zł 
Udział Łeby w reklamach i spotach radiowych    12.000 zł 
Festiwal Latawców       10.000 zł 
Pożegnanie Lata w Porcie Jachtowym     10.000 zł 
Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości                     3.000 zł 
Ubieranie Choinki         5.000 zł 
Festiwal Pomuchla       22.000 zł 
Wystawy malarskie i spotkania autorskie                                         5.000 zł 
Zawody wędkarskie         3.000 zł 
Turniej w kręgle                                       1.000 zł 
Biuletyn Miejski                                                   30.000 zł 

 

5.10. Bezpieczeństwo 
Gmina Miejska Łeba w swoim budżecie na 2018 r. przeznaczyła 402 tys. zł na zapewnienie bezpieczeństwa w mieście, z czego: 

- 222 tys. zł na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, 
- 11 tys. zł na doposażenia magazynu Obrony Cywilnej, 
- 172 tys. na utrzymanie Straży Miejskiej. 

Ponadto w ramach porozumienia Łeba przekazała na Fundusz Wsparcia dla Policji kwotę 54.900 zł, a dla Straży Granicznej 
kwotą 6.000 zł. 
Poniżej przedstawiono informację na temat poszczególnych służb mundurowych, czuwających nad bezpieczeństwem miasta 
Łeby . 
 
Straż Miejska 
 
Straż Miejska w Łebie powołano w dniu 01.05.2018 roku w składzie 2 etaty. Komendant + 1 funkcjonariusz. W okresie jesienno 
– zimowym Straż Miejska w Łebie przeprowadzała działania porządkowe na ternie miasta i gminy Łeba.  W wyniku działań 
prowadzonych przez Straż Miejska w Łebie w wymienionym okresie funkcjonariusze osiągnęli następujące wyniki w zakresie: 
 
- Kontrolowanie paliwa stałego używanego  w kotłach c.o. mieszkańców Łeby. 
Okres zimowy to okres, kiedy uciążliwe dla mieszkańców były smog i dym z kominów. Wiązało się to ze spalaniem różnych 
śmieci w kotłach centralnego ogrzewania. Na terenie miasta Łeby Straż Miejska, jako jedyna w woj. pomorskim podjęła 
działania mające na celu sprawdzenie rodzaju i jakości używanych paliw do ogrzewania budynków. Kontroli zostały poddawane 
posesje, na których z kominów ulatniał się dym - smog mogący świadczyć o spalaniu w kotłach c.o. śmieci. 
Przeprowadzono łącznie 16 takich wyrywkowych kontroli. W ich wyniku stwierdzono, że używane są stare piece – tak zwane 
śmietnikowce, w których można spalać wszystko. Z deklaracji mieszkańców wynika, że najczęściej opalane są złej jakości 
węglem  lub drewnem. W trzech przypadkach podczas kontroli ujawniono popiół mogący świadczyć, że palone były śmieci. 
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Jednak nie można było jednoznacznie stwierdzić jakiego rodzaju były to nieczystości. Właściciele domów zostali pouczeni. 
Strażnicy Miejscy w Łebie oraz pracownik Urzędu wzięli udział w szkoleniu w zakresie pobierania próbek do badań. Zakupiono 
również odpowiednie pakiety. W chwili obecnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie można poprać próbki do 
badań i ustalić co było spalane w piecu c.o. 
 
- Kontrola oznakowania nazwą ulicy i numerem domu posesji zabudowanych 
W wyniku kontroli 46 posesji stwierdzono nieprawidłowości w ich oznakowaniu. Brak było numeru i nazwy ulicy, bądź samej 
nazwy ulicy. Właścicieli posesji pouczano, kierując jednocześnie do nich pismo o obowiązku prawidłowego oznaczenia posesji. 
 
- Porządek na posesjach oraz wywóz nieczystości z terenu posesji. 
Przeprowadzono 26 kontroli posesji. W trzech przypadkach zostały wyznaczone terminy do uporządkowania terenu posesji. 
Kontrolą zostały objęte między innymi łąki wzdłuż kanału Chełst, na których stwierdzono systematyczne wywożenie gruzu              
i materiałów po remoncie. Właścicieli zobligowano do uprzątnięcia terenu. 
 
- Kontrola segregacji odpadów 
Przeprowadzono 57 kontroli. W 3 przypadkach stwierdzono, że w segregowanych śmieciach (PLASTIK) znajduje się również 
szkło. Pojemniki były cofane do ponownej segregacji. Właścicieli pouczono o właściwej segregacji. W jednym przypadku 
nałożono mandat karny w wysokości 100,00 zł. 
 
Straż Graniczna 
Grupa Zamiejscowa Straży Granicznej w Łebie w 2018 r. przeprowadziła: 
- 7 kontroli pobytu cudzoziemców na terenie Polski, w wyniku których zatrzymano 12 cudzoziemców przebywających w Polsce 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- 24 kontrole legalności prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom, w wyniku których stwierdzono 138 przypadków nielegalnego wykonywani pracy przez cudzoziemców na 
terenie Polski, 
- 31 wywiadów środowiskowych w toczących się przed Wojewodą Pomorskim postępowaniach w sprawie udzielenia 
zezwolenia na pobyt na terenie Polski. 
Wynikiem wyżej wymienionych kontroli było : 
- wydanie 14 decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (obowiązek opuszczenia terytorium Polski), 
- skierowanie do sądu 20 wniosków o ukaranie pracodawców za popełnione wykroczenia, 
- wydanie 5 decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu. 
W ramach przeprowadzonych patroli: 
- skontrolowano 975 pojazdów, 
- wylegitymowano 1135 osób 
- skontrolowano 600 godzin pracy kierowców, 
- ujawniono 125 sprawców wykroczeń, 
- ujawniono 8 przypadków przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, 
- zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych, 
- ujawniono 440 metrów sieci kłusowniczych. 
Ponadto: 
- przeprowadzono prelekcje dla dzieci i młodzieży w lokalnych szkołach dot. profilaktyki antynarkotykowej, zachowania się nad 
akwenami wodnymi i zadań realizowanych przez Straż Graniczną, 
- brano udział w akcjach „bezpieczne wakacje”, „bezpieczne ferie”, akcjach poszukiwawczych i ratunkowych, 
- w okresie letnim realizowano patrole jednostek pływających celem zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych. 
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VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Łebie w 2018 r. 
Rada Miejska w Łebie w 2018 r. na 12 posiedzeniach  sesji podjęła 114 uchwał. 

6.1. Zestawienie szczegółowe 

Zestawienie podjętych przez radę Miejską w Łebie uchwał w 2018 r. przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Typ Numer Data Tytuł Wykonana/Niewykonana 

1 Uchwała XXXV/417/2018 16.02.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości garażu, 
położonego na fragmencie działki nr 307/9, położonej w Łebie, obręb 2, 
przy ul. Kościuszki. 

Wykonana 

2 Uchwała XXXV/418/2018 16.02.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
pomieszczenia gospodarczego, położonego na fragmencie działki nr 307/9,  
położonej  w Łebie, obręb 2, przy ul. Kościuszki 

Wykonana 

3 Uchwała XXXV/419/2018 16.02.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1523, położonej 
w Łebie, obręb 1 Wykonana 

4 Uchwała XXXV/420/2018 16.02.2018 w sprawie sprzedaży działki nr 134/1, działki nr 151/3 oraz działki nr 151/4, 
położonych w Łebie, obręb 1, przy ul. Pocztowej Wykonana 

5 Uchwała XXXV/421/2018 16.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
stanowiącej fragment  działki nr 1704,  położonej  w Łebie, obręb 1 Wykonana 

6 Uchwała XXXV/422/2018 16.02.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 365/88,  
położonej w Łebie, obręb 2 Wykonana 

7 Uchwała XXXV/423/2018 16.02.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki nr 371/6, położonej 
w Łebie, przy ul. Sienkiewicza, jej użytkownikowi wieczystemu Wykonana 

8 Uchwała XXXV/424/2018 16.02.2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba Wykonana 
9 Uchwała XXXV/425/2018 16.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Wykonana 

10 Uchwała XXXV/426/2018 16.02.2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba 
na lata 2018-2029 Wykonana 

11 Uchwała XXXV/427/2018 16.02.2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/334/2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 
07.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas 
dotychczasowych publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1.09.2017 r. 
do dnia 31.08.2019 r. 

Wykonana 

12 Uchwała XXXV/428/2018 16.02.2018 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 
24.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Łeba 

Wykonana 

13 Uchwała XXXV/429/2018 16.02.2018 w sprawie  przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Łeba 
na lata 2018 – 2020”. Wykonana 

14 Uchwała XXXV/430/2018 16.02.2018 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 
wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Miejska Łeba jest organem 
rejestrującym 

Wykonana 

15 Uchwała XXXV/431/2018 16.02.2018 w sprawie zasad i trybu nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta 
Łeba" Nie wykonana 

16 Uchwała XXXV/432/2018 16.02.2018 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Łebie oraz nadania jej 
statutu. Nie wykonana 

17 Uchwała XXXVI/433/2018 28.03.2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łeby w 2018 roku. Wykonana 

18 Uchwała XXXVI/434/2018 28.03.2018 
w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXI/381/2017 Rady Miejskiej w Łebie  
z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1663, 
położonej w Łebie, obręb 1 

Wykonana 

19 Uchwała XXXVI/435/2018 28.03.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej fragment działki nr 824/1, położonej  w Łebie, 
obręb 1 

Wykonana 

20 Uchwała XXXVI/436/2018 28.03.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Wykonana 

21 Uchwała XXXVI/437/2018 28.03.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba 
na lata 2018-2029. Wykonana 

22 Uchwała XXXVI/438/2018 28.03.2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków 
stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Łeba Wykonana 

23 Uchwała XXXVI/439/2018 28.03.2018 w sprawie  podziału miasta Łeba na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wykonana 
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24 Uchwała XXXVI/440/2018 28.03.2018 w sprawie podziału Miasta Łeba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wykonana 

25 Uchwała XXXVI/441/2018 28.03.2018 w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Łeba w Rzeczypospolitej Polskiej 
z Gminą Pavilosta w Republice Łotwy. Wykonana 

26 Uchwała XXXVI/442/2018 28.03.2018 w sprawie  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wykonana 

27 Uchwała XXXVII/443/2018 25.04.2018 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy 
Miejskiej Łeba oraz określenia sezonu kąpielowego. Wykonana 

28 Uchwała XXXVII/444/2018 25.04.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 1663/2, przy ul. 1 Maja Nie wykonana, przetarg 
bezskuteczny 

29 Uchwała XXXVII/445/2018 25.04.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę numer 44/8, 
położonej w Łebie, obręb 2, przy ul. Turystycznej Wykonana 

30 Uchwała XXXVII/446/2018 25.04.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej fragment działki nr 368/31, położonej w Łebie, 
obręb 2 

Wykonana 

31 Uchwała XXXVII/447/2018 25.04.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej fragment działki nr 402/4, położonej w Łebie, obręb 
1, przy ul. Pl. Dworcowy 

Nie wykonana, 
rezygnacja klienta 

32 Uchwała XXXVII/448/2018 25.04.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej fragment działki nr 402/4, położonej w Łebie, obręb 
1, przy ul. Pl. Dworcowy 

Nie wykonana, 
rezygnacja klienta 

33 Uchwała XXXVII/449/2018 25.04.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej fragment działki nr 402/4, położonej w Łebie, obręb 
1, przy ul. Pl. Dworcowy 

Nie wykonana, 
rezygnacja klienta 

34 Uchwała XXXVII/450/2018 25.04.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowych - działki nr 923, działki nr 925, działki nr 1019, części działki nr 
1018/3, części działki nr 830 oraz części działki nr 828/36, położonych 
w Łebie, obręb 1 

Wykonana 

35 Uchwała XXXVII/451/2018 25.04.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1018/5,  
położonej w Łebie, obręb 1 Wykonana 

36 Uchwała XXXVII/452/2018 25.04.2018 
w sprawie  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Łeba 

Wykonana 

37 Uchwała XXXVII/453/2018 25.04.2018 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Łeba 

Wykonano 

38 Uchwała XXXVIII/454/2018 06.06.2018 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu za rok 2017. Wykonana 

39 Uchwała XXXVIII/455/2018 06.06.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łeby. Wykonana 
40 Uchwała XXXVIII/456/2018 06.06.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 138/5,  

położonej w Łebie, obręb 2. Wykonana 

41 Uchwała XXXVIII/457/2018 06.06.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej fragment działki nr 368/31, położonej w Łebie, 
obręb 2 

Wykonana 

42 Uchwała XXXVIII/458/2018 06.06.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - 
pomieszczenia gospodarczego, położonego na fragmencie  działki nr 
185/15,  położonej  w Łebie, obręb 1, przy ul. 1 Maja. 

Wykonana 

43 Uchwała XXXVIII/459/2018 06.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej  działkę nr 367/3, położonej w Łebie, obręb 1 Wykonana 

44 Uchwała XXXVIII/460/2018 06.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej  działkę nr 367/2, położonej w Łebie, obręb 1 Wykonana 

45 Uchwała XXXVIII/461/2018 06.06.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - 
pomieszczenia gospodarczego, położonego na fragmencie  działki nr 
185/15,  położonej  w Łebie, obręb 1, przy ul. 1 Maja 

Wykonana 

46 Uchwała XXXVIII/462/2018 06.06.2018 
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 
30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, 
zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności. 

Wykonana 

47 Uchwała XXXVIII/463/2018 06.06.2018 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/307/2017 w sprawie ustalenia stref 
płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej 
Łeba i ustalenia stawek opłat za postój w tych strefach, sposobu ich 
pobierania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 08.02.2017, poz. 544). 

Wykonana 

48 Uchwała XXXVIII/464/2018 06.06.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Wykonana 
49 Uchwała XXXVIII/465/2018 06.06.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba 

na lata 2018-2029. Wykonana 
50 Uchwała XXXVIII/466/2018 06.06.2018 w sprawie  nadania statutu Straży Miejskiej w Łebie. Wykonana 

51 Uchwała XXXVIII/467/2018 06.06.2018 
w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami przy realizacji 
Projektu partnerskiego w zakresie Wspierania Edukacji Wodnej Młodzieży 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 

Wykonana 
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2014-2020. 

52 Uchwała XXXVIII/468/2018 06.06.2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku skargi Pani Marii van Es wraz z odpowiedzią na skargę. Wykonana 

53 Uchwała XXXIX/469/2018 29.06.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej fragment działki nr 724/6, położonej w Łebie, obręb 
1 

Wykonana 

54 Uchwała XXXIX/470/2018 29.06.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Wykonana 

55 Uchwała XXXIX/471/2018 29.06.2018 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/396/2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 
30 listopada 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łeba na rok 2018. 

Wykonana 

56 Uchwała XXXIX/472/2018 29.06.2018 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Łeba. 

Realizowana 

57 Uchwała XXXIX/473/2018 29.06.2018 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym 
na terenie Miasta Łeby. 

Uchylona 

58 Uchwała XL/474/2018 13.08.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Wykonana 
59 Uchwała XL/475/2018 13.08.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba 

na lata 2018-2029. Wykonana 

60 Uchwała XL/476/2018 13.08.2018 
w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP 
w Łebie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków 

Wykonana 

61 Uchwała XL/477/2018 13.08.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 
w związku z powierzeniem realizacji zadania publicznego dotyczącego 
ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

Wykonana 

62 Uchwała XL/478/2018 13.08.2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Niewykonana 
63 Uchwała XL/479/2018 13.08.2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Niewykonana 

64 Uchwała XLI/480/2018 11.09.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej - fragmentu działki numer 809/2 oraz fragmentu działki nr 809/4 
- położonej w Łebie, obręb 1 

Wykonana 

65 Uchwała XLI/481/2018 11.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej - fragmentu działki numer 1492 położonej w Łebie, obręb 1 Wykonana 

66 Uchwała XLI/482/2018 11.09.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Wykonana 

67 Uchwała XLI/483/2018 11.09.2018 
w sprawie uchylenia uchwały nr 117/XXII/2000 Rady Miejskiej w Łebie 
z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zakazu handlu 
w określonych miejscach. 

Wykonana 

68 Uchwała XLI/484/2018 11.09.2018 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części 
miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, 
Nadmorskiej i Leśnej „Łeba – Park Nadmorski”. 

Wykonana 

69 Uchwała XLI/485/2018 11.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika "Ławka 
Niepodległości". Nie wykonana 

70 Uchwała XLI/486/2018 11.09.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 65/17, położonej w Łebie 
przy ul. Nadmorskiej. 

Nie wykonana, II przetarg 
dn.15.05.2019r. 

71 Uchwała XLII/487/2018 12.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej - fragmentu działki numer 1010/2 położonej w Łebie, obręb 1 Wykonana 

72 Uchwała XLII/488/2018 12.10.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 1700/1, położonej w Łebie, 
obręb 1 Wykonana 

73 Uchwała XLII/489/2018 12.10.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 1700/2, położonej w Łebie, 
obręb 1 Wykonana 

74 Uchwała XLII/490/2018 12.10.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 1700/3, położonej w Łebie, 
obręb 1 Wykonana 

75 Uchwała XLII/491/2018 12.10.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 1700/4, położonej w Łebie, 
obręb 1 Wykonana 

76 Uchwała XLII/492/2018 12.10.2018 w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Małgorzaty 
Musierowicz w Łebie. Wykonana 

77 Uchwała XLII/493/2018 12.10.2018 

w sprawie  ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od 
opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Wykonana 

78 Uchwała XLII/494/2018 12.10.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowych - działki nr 810/1, działki nr 812, działki nr 816, fragmentu 
działki numer 805/2 oraz fragmentu działki nr 806/1 - położonych w Łebie, 
obręb 1 

Wykonana 

79 Uchwała XLII/495/2018 12.10.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Wykonana 
80 Uchwała XLII/496/2018 12.10.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba 

na lata 2018-2029. Wykonana 
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81 Uchwała XLII/497/2018 12.10.2018 w sprawie aktualności planów miejscowych oraz studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby. Wykonana 

82 Uchwała XLII/498/2018 12.10.2018 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu ul. 
Nadmorskiej. 

Wykonana 

83 Uchwała XLII/499/2018 12.10.2018 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym 
na terenie Miasta Łeby. 

Uchylona 
 

84 Uchwała XLII/500/2018 12.10.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 935/9 oraz działki nr 934/4, 
położonych w Łebie, obręb 1, przy u. Al. św. Mikołaja. 

Niewykonana, II przetarg 
dn. 14.05.2019 r. 

85 Uchwała XLII/501/2018 12.10.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę numer 1004/2, 
położonej w Łebie, obręb 1. Wykonana 

86 Uchwała XLIII/502/2018 14.11.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Wykonana 
87 Uchwała XLIII/503/2018 14.11.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba 

na lata 2018-2029. Wykonana 

88 Uchwała XLIII/504/2018 14.11.2018 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym 
na terenie Miasta Łeby. 

Wykonana 

89 Uchwała XLIII/505/2018 14.11.2018 
w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Łeba – Sienkiewicza III” dla terenu zlokalizowanego przy ul. 
Sienkiewicza. 

Wykonana 

90 Uchwała I/1/2018 22.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie. Wykonana 

91 Uchwała II/2/2018 06.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru  
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łebie. Wykonana 

92 Uchwała II/3/2018 06.12.2018 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łebie. Wykonana 
93 Uchwała II/4/2018 06.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie. Wykonana 
94 Uchwała II/5/2018 06.12.2018 w sprawie powołania i ustalenia składów liczbowych stałych komisji Rady 

Miejskiej w Łebie. Wykonana 

95 Uchwała II/6/2018 06.12.2018 w sprawie ustalenia składów osobowych  stałych komisji Rady Miejskiej 
w Łebie. Wykonana 

96 Uchwała III/7/2018 28.12.2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Wykonana 
97 Uchwała III/8/2018 28.12.2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Wykonana 

98 Uchwała III/9/2018 28.12.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, lokalu użytkowego 
o powierzchni 68,68 m2, położonego w budynku, przy ul. Pocztowej 
10 w Łebie, obr. 1, na działkach o numerach ewidencyjnych 147, 148, 149, 
150. 

Wykonana 

99 Uchwała III/10/2018 28.12.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości - dwóch działek o numerach 575/16 
i 556/4, położonych w Łebie, obręb 1 

Niewykonana, rezygnacja 
klienta 

100 Uchwała III/11/2018 28.12.2018 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie 
Gminy Miejskiej Łeba. Wykonana 

101 Uchwała III/12/2018 28.12.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości - trzech działek o numerach 637/8, 
724/12 i 724/10, położonych w Łebie, obręb 1. Wykonana 

102 Uchwała III/13/2018 28.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej - fragmentu działki numer 841/7, położonej w Łebie, obręb 1 Wykonana 

103 Uchwała III/14/2018 28.12.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto 
Lębork w sprawie  zwrotu kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy nauczyciela pełniącego funkcję członka Zarządu Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Lęborku. 

Wykonana 

104 Uchwała III/15/2018 28.12.2018 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej w Łebie „Posiłek 
w szkole i  w domu ” na lata 2019 – 2023. Wykonana 

105 Uchwała III/16/2018 28.12.2018 
w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na 
zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym 
programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Wykonana 

106 Uchwała III/17/2018 28.12.2018 

w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023. 

Wykonana 

107 Uchwała III/18/2018 28.12.2018 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia – noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Wykonana 

108 Uchwała III/19/2018 28.12.2018 w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Pana Andrzeja Strzechmińskiego 
Burmistrza Miasta Łeby. Wykonana 

109 Uchwała III/20/2018 28.12.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Łebie. Wykonana 

110 Uchwała III/21/2018 28.12.2018 w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Łebie na rok 2019. Wykonywana 
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111 Uchwała III/22/2018 28.12.2018 
w sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy 
Miejskiej Łeba z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, 
przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego. 

Wykonana 

112 Uchwała III/23/2018 28.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Wykonana 
113 Uchwała III/24/2018 28.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba 

na lata 2018-2029. Wykonana 

114 Uchwała III/25/2018 28.12.2018 w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łeby 
na 2019r. Wykonywana 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

7.1. Związki komunalne 
Gmina  Miejska Łeba należy do następujących związków: 
Związek Miast Polskich 
Związek Gmin Pomorskich 
Związek Miast i Gmin Morskich 
Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współpracujących z Parkami Narodowymi 
 
Zestawienie składek za 2018: 
 
Lp. Nazwa stowarzyszenia Wysokość składki 

1. Związek Miast i Gmin Morskich 3.300, 00 zł 

2. Związek Gmin Pomorskich 1.241, 45 zł 

3. Związek Miast Polskich 1.175, 95 zł 

4. Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współpracujących z Parkami Narodowymi Brak noty 

Podsumowanie 5.717, 40 zł 

 
Korzyści miasta Łeba z przynależności do tych związków to : 
- szkolenia, 
- analizy statystyczne, techniczne, ekonomiczne, 
- doradztwo prawne w zakresie skomplikowanych spraw, 
- wymiana doświadczeń, możliwość pozyskania wiedzy tzw. „dobrych praktyk”, 
- wyjazdy studyjne. 
 
 

7.2. Porozumienia międzygminne 
 

Gmina Miejska Łeba w celu zwiększenia dostępności do zewnętrznych środków finansowych nawiązuje sukcesywnie  
porozumienia z innymi gminami , jak również z innymi instytucjami. 
W dniu 24 października 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej z Gminą Miejską Łeba, Gminą 
Choczewo, Gminą Krokowa i Regionalną  Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku w celu dążenia do nawiązywania                         
i umacniania partnerskich relacji w kluczowych dziedzinach rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 
turystyki, promocji, ochrony środowiska, kultury, edukacji i wiedzy. 

 

7.3. Inne formy współpracy (LOT, LGD, inne) 
Miasto Łeba jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Łeba – Błękitna Kraina” w Łebie oraz Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Łeby”. LOT wspomaga samorząd w promocji miasta na zewnątrz, organizacji różnego rodzaju imprez, festynów 
skierowanych do turystów prowadzeniu informacji turystycznej. Składka członkowska Gminy w LOT „Łeba – Błękitna Kraina” 
wynosi 17.000,00 zł. 
Natomiast Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” realizuje założenia Lokalnej strategii skierowanej do środowiska 
rybackiego i jego otoczenia. Składka członkowska dla tego stowarzyszenia wynosi 15 000,00 zł . 
Dnia 24 października 2018 r. zostało zawarte porozumienie i współpracy partnerskiej w Nadleśnictwem Lębork  w związku                       
z realizacją zadania pn. „Ochrona gruntów cennych przyrodniczo wzdłuż pasa ochronnego w Łebie”, polegającego na wspólnym 
wykonaniu ogrodzenia z siatki i zmniejszeniu oddziaływania człowieka na cenne elementy środowiska w obrębie pasa 
ochronnego w Łebie. 
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7.4. Współpraca krajowa i międzynarodowa 
 
Łeba współpracuje zarówno z partnerami krajowymi, jak i partnerami zagranicznymi. Zawarte porozumienia partnerskie                             
o współpracy dotyczą przede wszystkim kultury, sportu, edukacji, promocji. 
Obecnie funkcjonują następujące partnerstwa: 
1. krajowe – Mikołajki, Szczyrk 
2. zagraniczne – Hohnstorf (Niemcy ), Borgholm (Szwecja), Jodoigne (Belgia), Neringa (Litwa), Zelenogradsk (Rosja). 
 
Dnia 13 marca 2018 r. zostało podpisane porozumienie o podjęciu współpracy pomiędzy Gminą Miejską Łeba a Gminą 
Pavilosta w Republice Łotwy w dążeniu do nawiązania wzajemnych, przyjacielskich relacji w zakresie kształtowania spójnej 
strategii rozwoju pasa nadmorskiego w kluczowych dziedzinach rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem: 
rozwoju turystyki, promocji, kultury, ochrony środowiska, edukacji i wiedzy. 
 

7.5. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, BO) 
Jak już wcześniej zostało zawarte w pkt. 5.6.6.1. społeczność miasta Łeby nie wykazała w 2018 r. chęci uczestniczenia                              
w Budżecie Obywatelskim. 
Natomiast mieszkańcy powyżej 60 + wyrazili chęć uczestniczenia w życiu społecznym miasta poprzez utworzenie Gminnej Rady 
Seniorów, jako ciała doradczego Rady Miejskiej w Łebie. W związku z powyższym dnia 16 lutego 2018 r. Rada Miejska w Łebie 
podjęła Uchwałę Nr XXXV/432/2018 w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Łebie. Niestety taka rada w 2018 r. nie 
została utworzona. Działania te wznowiono w marcu 2019 r. 
 

7.6. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym                       
(szkolenia, studia itp.) 

Co roku w budżecie miasta Łeby w dziale 750 wskazane są środki finansowe na kształcenie pracowników sektora publicznego.  
Szkolenia pracowników związane jest z tworzeniem przepisów prawa oraz ich wprowadzanymi ich nowelizacjami. Pracownicy   
na bieżąco podnoszą swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, studiach. 
W 2018 r. na kształcenie, doskonalenie zawodowe pracowników wydatkowano kwotę 18.820,90 zł. 
W doskonaleniu uczestniczyło 17 osób 

7.7. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach 

 
Gmina Miejska Łeba w 2018 r.: 
1. zajęła  3 miejsce  w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii Gminy Miejskie, 
2. uzyskała Certyfikat – Laur Społecznego Zaufania – wyróżnienie przyznane za rzetelność oraz najwyższą jakość oferowanych 
produktów i świadczonych usług, wysoki standard obsługi klienta oraz respektowanie praw konsumenta. 

VIII. Inne istotne działania burmistrza miasta 

8.1. Efekty działań wszystkich ciał konsultacyjnych, działających                    
w gminie (powołane zespoły) 

W roku 2018 r. zostały powołane były ciała doradcze w celu wypracowania najlepszego rozwiązania zaistniałych problemów, 
które wystąpiły w trakcie zarządzania miastem. Komisje, zespoły powoływane były przez Burmistrza Miasta w celu 
przeprowadzenia przetargów na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych, dostawę i usługę na rzecz Miasta Łeba. 
Powoływane były również zespoły lub komisji w celu dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości będących w zasobach mienia 
komunalnego Łeby. 
W roku 2018 r. Burmistrz Miasta Łeby wydał 50 zarządzeń powołujące zespołu lub komisje, w tym: 
- 8 zarządzeń w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych lub usług, 
- 10 zarządzeń w celu wyłonienia nabywcy gminnej nieruchomości, 
- 13 zarządzeń w celu wyłonienia nowego dzierżawcy gminnej nieruchomości gruntowej, 
- 10 zarządzeń w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze. 
Ponadto Burmistrz powoływał komisję lub zespół do: 
- przeprowadzenia weryfikacji i oceny wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, 
- wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miejskiej Łeba, 
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- ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
- ds. kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie miasta Łeby, 
- ds. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Łebie, 
- ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, 
- przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Łeba organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

8.2. Udział burmistrza w różnych ciałach lokalnych (konwenty itp.) 

 
Burmistrz Miasta Łeby w 2018 r. uczestniczył w różnych spotkaniach i konwentach, takich jak : 
Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Lęborskiego, 
Spotkania w Lokalnej Organizacji Turystycznej Łeba – Błękitna Kraina, 
Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby 
Spotkania organizowane przez Wojewodę Pomorskiego lub Marszałka Województwa Pomorskiego. 

IX. Załączniki 
- Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta 
- Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej 
- Informacja o stanie mienia komunalnego 
- Inne informacje, sprawozdania 


